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Medewerkers OW MCP lopen stage bij waterschappen in Nederland
matisch en houden ze rekening
met de omgeving, zo worden er
schapen ingezet voor het onderhoud van dijken. De medewerkers
hebben veel geleerd over planmatig werken, zowel op het gebied
van veldwerk als in de uitvoering
en bij het toezicht. Met een planmatige aanpak worden werkzaamFoto: De stagiaires Orneal en Rewien
met de dijkgraaf van het waterschap Rijn heden en activiteiten goed vooren IJsel dhr.Hein Pieper
bereid, zodat de uitvoering vlot
verloopt. Er zijn ook overeenkomIn het kader van de samensten waargenomen tussen de
werkingsovereenkomst tussen OW manier van werken in Nederland
MCP, het waterschap Rijn en IJssel en bij OW MCP. Zo is OW MCP been Wereld Waternet hebben twee
zig met het genereren van watermedewerkers van OW MCP stage
standsdata, de data verzameling
gelopen in Nederland. Deze
vindt op een vergelijkbare manier
stageperiode had als doel kennis plaats. Ook bij onderhoudsmethoen ervaring op te doen op het ge- den zijn de medewerkers herkenbied van waterbeheersing in al
bare situaties tegengekomen.
haar facetten. Een aantal zaken die Uitwisseling van data en kennis
de medewerkers van OW MCP is
gebeurt in Nederland relatief
opgevallen bij de Nederlandse
veel. OW MCP probeert dit ook
partners, is dat ze met moderne
steeds meer te doen met andere
apparatuur werken bij het uit instanties in het district. Op het
voeren van metingen en ondergebied van samenwerking hebben
houd. Daarnaast zijn ze ook prag- de medewerkers van OW MCP

OW MCP krijgt debietmeter

Foto: Hoofd van de afdeling
Onderhoud en Bediening August
Lila met de nieuwe debietmeter.
Onze landmeter Poeran staat er
trots bij.

Wereld Waternet heeft in het kader van de
samenwerking met OW MCP een debietmeter
geschonken. OW MCP zal de debietmeter
inzetten voor een meetprogramma, dat in
ontwikkeling is. Het meetprogramma zal de
organisatie in staat stellen haar kennis met
betrekking tot het watersysteem te vergroten
middels dataverzameling en data analyse. De
verwachting is dat uit de samenwerking ook
nog een digitaal waterpasinstrument wordt
geschonken aan OW MCP . Dit zal ons in staat
stellen het landmeetkundig werk, dat thans
in eigen beheer wordt uitgevoerd, aanzienlijk
te verbeteren.

Foto: De stagiaires Orneal en Rewien
tijdens hun veldwerkzaamheden bij het
Waterschap Rijn en IJssel

ondervonden dat in Nederland
verschillende partijen in een vroeg
stadium betrokken worden bij uitvoeringsprojecten, soms al jaren
voor de uitvoering in de planvormingsfase of in de vergunningsfase.
Op deze manier vindt al veel informatie uitwisseling plaats en kan
voorbereidend op de uitvoering
rekening gehouden worden met
verschillende belangen. De opgedane kennis is zeer waardevol en
wordt bij OW MCP verwerkt in verschillende werkprocessen en
activiteiten, met bijzondere aandacht voor het planmatig werken.

OW MCP met rijstboeren op bezoek bij Staatsolie
Op 20 oktober heeft een
delegatie van de SPBA
(Surinaamse PadieBoeren Associatie) een
bezoek gebracht aan de
Staatsolie Maatschappij
NV. Het doel van dit bezoek was om nader kennis te maken met het
productieproces. StaatsFoto: Bestuursleden van de SPBA met enkele
olie diesel wordt veelrijstboeren bij de Staatsolie raffinaderij. In hun
vuldig in de rijstsector
midden de voorzitter dhr.H.Oemraw
gebruikt. Niet alleen de
raffinaderij op Tout Luit Faut, maar ook het Sara-Maria emplacement
op Saramacca werd bezocht. Omdat OW MCP ook een grote afnemer is
van Staatsolie diesel werd deze benaderd door de SPBA om een
vertegenwoordiger te laten participeren aan deze rondleiding.

Voor meer informatie bezoek onze Website: www.owmcp.org E-mail: owmcp@sr.net

OW MCP aan de slag met beleidsontwikkeling
OVERLIGGEND WATERSCHAP MCP
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OW MCP beheert al jaren het watersysteem van de pompen te Wakay tot het
Nanniverdeelwerk. Om dit goed te doen beschikt de organisatie over kundige mensen die het veld goed kennen. Op basis van ervaringskennis kunnen besluiten over waterbeheersing genomen worden. Om de besluitvorming
en samenwerking met andere instanties te verbeteren, heeft OW MCP
besloten beleid te ontwikkelen op het gebied van waterbeheersing. Tegenwoordig worden er steeds meer gegevens gegenereerd en gebruikt. Dit
vraagt om een andere werkwijze, waarbij de onderbouwing van keuzes
steeds belangrijker wordt. Met het beleid geeft OW MCP aan hoe zij invulling Foto: Het Wakaypompgemaal dat
ingezet wordt voor irrigatiedoeleinden
geeft aan haar waterbeheersingstaken middels verschillende beleidsregels.
Het doel van het beleid op waterbeheersing is dus het stellen van kaders en richt lijnen voor de werkzaamheden
en besluiten, zodat de waterverdeling zodanig geregeld kan worden dat er voldoende water is voor irrigatie van
de rijstpolders en, in tijden van teveel water, dat het overtollige water tijdig kan worden afgevoerd. Door vervolgens goed met samenwerkende instanties te communiceren over het beleid, hoopt OW MCP het waterbeheer in
Nickerie naar een hoger peil te tillen en ook haar eigen organisatie te verbeteren.

Top waterschapsdelegatie uit Nederland te gast bij OW MCP
In het kader van de samenwerking tussen OW MCP en de Nederlandse partners, Waterschap Rijn en IJssel en de
stichting Wereld Waternet brengt een delegatie vanuit Nederland een bezoek aan Nickerie in de periode van 8
tot 12 november. De delegatie bestaat uit de directie van Wereld Waternet in de persoon van dhr. K. Comvalius.
Vanuit het waterschap Rijn en IJsel komt mevr. J. Lamberts als vertegenwoordiger van het college van dijkgraaf
en heemraden, alsook dhr. J. Lourens als directielid. Dit bezoek vindt plaats in het kader van de samenwerking
welke OW MCP had gesloten voor de periode 2008—2011. De verwachting is dat de samenwerking met goedkeuring van de drie partners gecontinueerd zal worden.

OW MCP informeert DC over toekomstige projecten
De directeur van OW MCP heeft op 28 september jl. de waarnemend Districtscommissaris van Nickerie
mevr. Samsoedin een bezoek gebracht. Dit gesprek, welke een informatief karakter had, was bedoeld
de DC te informeren over de projecten welke voor de komende periode op stapel liggen. Hierbij werd er
ook navraag gedaan naar de stand van zaken ten aanzien van het plan van aanpak voor waterschappen in Nickerie. Dit plan werd namelijk tot stand gebracht in nauwe samenwerking met de voormalige
DC van Nickerie dhr. L. Doebay. De DC werd daarnaast bij deze gelegenheid op de hoogte gesteld van
het EU CALL 2 project welke recentelijk goedgekeurd is door de EU. Het contract van dit project zal nog
ondertekend moeten worden waarna de middelen fase gewijs vrijgemaakt zullen worden. De verwachting is dat het project ergens begin 2012 zal aanvangen.

Foto: De DC neemt het plan van aanpak in ontvangst uit handen van de directeur OW MCP

OW MCP participeert aan de International Water Week in Amsterdam
Op de eerste editie van de International Water Week in
Amsterdam van 29 oktober tot en met 4 november was
OW MCP goed vertegenwoordigd door de voorzitter dhr.
M. Hindori en directeur dhr. R. Small. De International
Water Week presenteert integrale oplossingen voor
uitdagingen op het gebied van water in een veranderende wereld. Het zesdaagse evenement, voor de gehele waterindustrie en overheden, bevatte verschillende
conferenties, excursies en discussieplatforms. De
voorzitter van OW MCP gaf op de conferentie over Water
Foto: Sarah Dickin,welke werd uitgeroepen tot
Operators Partnerships (WOP’s) op 2 november een
Young Water Ambassador, krijgt haar award hier
Foto: Voorzitter OW MCP dhr M.Hindori, tweede
presentatie over de resultaten en goede ervaringen die uitgereikt door de juryvoorzitter dhr.R.Small
vanuit links, tijdens de WOP conferentie
OW MCP heeft ondervonden met samenwerkingsorganisaties Wereld Waternet en waterschap Rijn en IJssel. Directeur R. Small nam ook deel aan het WOP programma. Daarnaast was hij tijdens het
Young Water Professionals programma op 31 oktober voorzitter van een jury die de Young Water Ambassador moest kiezen uit drie internationaal
genomineerden, op basis van debatten over water en klimaat. De winnares en dus Young Water Ambassador is geworden Sarah Dickin uit Canada.
Voor meer informatie bezoek onze Website: www.owmcp.org E-mail: owmcp@sr.net

