REDD+ Voor het Guyanaschild
Technisch en regionaal platform voor de ontwikkeling van REDD + in het Guyanaschild.
Projektcoordenatie : Office national des forêts (ONF) (Nationaal kantoor bosbeheer) van Frans Guyana
Partners : ONFI (Frankrijk), GFC (Guyana), IEF (Brazilië), SBB (Suriname)
Donateurs : Programma INTERREG Caraibes van de Europese Unie, Fonds (Frans Fonds voor Mondiaal
Milieu) (FFEM), Conseil Régional de la Guyane (Regionale Raad van Guyana) (regio Guyana) en ONF
Het Project REDD + voor het Guyanaschild beoogt een technisch en regionaal platform op te zetten ten
behoeve van de ontwikkeling van de REDD + in het Guyanaschild. Het betreft een regionaal project met
financiering van maximaal 2.7 miljoen euro door het Europese Regionale Ontwikkelings Fonds (FEDER),
het Franse Globaal Milieu Fonds en de Regionale Raad van Frans Guyana
CONTEXT
Ter gelegenheid van de veertiende Conference of Parties van het Raamverdrag van de Verenigde
Naties inzake Klimaatverandering in Poznan in 2008, werd het project "REDD + voor het Guyanaschild"
gelanceerd, allereerst door de groep Guyana, Suriname en Frankrijk, en kort daarna sloot de deelstaat
Amapá (Brazilië) zich hierbij aan.
Het tropische regenwoud van het Guyanaschild bezit een zeer grote biodiversiteit. Met bijna 90% van het
bosareaal intact, heeft het een cruciale rol bij het tegengaan van klimaatveranderingen, en voor de
waterhuishouding van de waterbassins van dit uitgestrekte gebied, dat zich uitstrekt van de Amazone tot de
Orinoco. Omdat ze behoren tot dezelfde ecoregio, hebben de landen van het Guyanaschild in de ogen van
de internationale gemeenschap, een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het milieu.
De bossen van het Guyanaschild hebben nog steeds erg lage niveaus van ontbossing in vergelijking met
andere tropische bossen (vooral die in het zuiden van de Amazone). Echter, de sterke economische en
demografische groei in de landen van het plateau, verhogen nu ook de druk op de natuurlijke
ecosystemen. In deze context hebben overheden, die hun ontwikkeling op een duurzame manier wensen
te bevorderen, een grote belangstelling getoond voor REDD +, als een mechanisme dat financieel hun
inspanningen om de klimaatverandering te beperken, kan waarderen.
DOELEN
Het project heeft tot doel het milieukapitaal van het Guyanaschild te verbeteren. De resultaten van het
project moeten het de landen mogelijk maken om beleid en maatregelen te ontwikkelen die strijden tegen
de ontbossing en de milieudegradatie, dit in het kader van het REDD + mechanisme.

Samenwerking is een sleutelelement in dit project. Hoewel ze zich in dezelfde ecoregio bevinden, hebben
de landen van het Guyanaschild verschillende geschiedenissen en hebben ze eigen prioriteiten ontwikkeld.
Dat betekent dat er een grote mogelijkheid tot leren is, gebaseerd op het uitwisselen van informatie en van
goede praktijkvoorbeelden in de regio. Het project bevordert de samenwerking tussen de buurlanden door
middel van een technisch platform, dat zich zal richten op de broninventaris (koolstofvoorraden en
bebossing), op het verbeteren van het begrip van de oorzaken van ontbossing en bosdegradatie en ook op
het modelleren van de evolutie van het bosareaal. Bij dit laatste punt is het de bedoeling dat beleidsmakers
een instrument voor ondersteuning van de besluitvorming tot hun beschikking krijgen. Zo kunnen zij de
impact meten van hun beleid en maatregelen op de evolutie van het bosareaal en op de sociale en
economische ontwikkeling. Dit instrument moet een solide basis vormen voor de ontwikkeling van REDD +
strategieën en terrioriale planning.
Door het voor de landen mogelijk te maken om verschillende opties te onderzoeken en hun milieueffecten
daarvan te analyseren, speelt het project in op de sterke politieke wil van de landen voor duurzame
ontwikkeling en versterkt het de opname van de regio in de mondiale mitigatie-inspanningen met betrekking
tot klimaatverandering.
PROJECTACTIVITEITEN
Het project is gebaseerd op de uitvoering van drie hoofdactiviteiten.
ACTIVITEIT 1 : Resource Inventory (broninventaris)
Het doel van deze activiteit is om een samenwerkingsverband te creëren voor het uitwisselen van
gegevens en methodieken met betrekking tot de inventarisatie van koolstofvoorraden in de bossen en de
monitoring van het bosareaal. Met deze activiteit wordt gehoopt dat het de landen zal helpen bij het
formuleren van de inventarisaties van koolstofvoorraden in de bossen volgens het IPCC formaat en om de
emissies veroorzaakt door ontbossing en aantasting van de bossen te kunnen inschatten.
ACTIVITEIT 2 : De oorzaken van de ontbossing en de degradatie van de bossen identificeren
en kwantificeren
Het doel van deze activiteit is om de kennis te verbeteren over de nationale en transnationale dynamiek
van ontbossing en aantasting van de bossen. Deze activiteit zal methodologieën en gegevens beschikbaar
maken om de oorzaken van ontbossing en aantasting van de bossen te kwantificeren en om de ruimtelijke
verspreiding van deze factoren te analyseren.
ACTIVITEIT 3 : Model om te helpen bij de besluitvorming over de toekomstige ontwikkeling
Het doel van deze activiteit is om een instrument te ontwikkelen dat beleidsmakers kan helpen om de
impact van hun ontwikkelingsbeleid- en maatregelen te beoordelen, dit met betrekking tot de uitstoot van
boskoolstof als ook op de sociale en economische ontwikkeling. Met behulp van economische modellen en
de modellen van de toekomstige ontbossing wordt verwacht dat de beleidsmakers in staat zullen zijn om
REDD + volledig te kunnen integreren in de besluitvorming.
Deze drie hoofdactiviteiten zijn nauw verbonden. De modelleringactiviteit wordt gebaseerd op de resultaten
van de andere activiteiten. Al deze activiteiten zullen resulteren in instrumenten die het lokale en nationale
beleid ondersteunen, en tevens de eventuele compensatie voor boskoolstofemissies en concrete

maatregelen die voldoen aan het REDD + proces kunnen bevorderen,
internationaal niveau.

op lokaal, nationaal en

INSTITUTIONELE ORGANISATIE VOOR DE UITVOERING VAN HET PROJECT
Het project wordt gecoördineerd door het regionale kantoor van de ONF in Frans-Guyana, dat een deel van
de uitvoering delegeert aan haar internationale afdeling (ONFI) .
De uitvoering van het project wordt gecoördineerd door een groep van deskundigen van de ONFI,
waaronder een projectmanager en een assistent die zich in Cayenne bevinden. Daarnaast zijn er drie
lokale vertegenwoordigingen, die respectievelijk zijn gevestigd in Georgetown, Paramaribo en in Macapa
binnen de bosdiensten van de partnerlanden en vakexperts die technische ondersteuning bieden vanuit het
hoofdkwartier van ONFI in Parijs. Dit team wordt verder ondersteund door een promovendus.
De betreffende bosdiensten zijn actief betrokken bij het project en werken nauw samen met de nationale
vertegenwoordigers die in hun structuur zijn ondergebracht. De bosdiensten zijn lid van de stuurgroep en
nemen deel aan technische werkgroepen. De stuurgroep is samengesteld uit een vertegenwoordiger van
de bosdiensten en een vertegenwoordiger van de beleidsafdeling van milieubeheer of van de REDD + van
elk land. De donoren zijn ook lid. Om een goede synergie met bestaande regionale initiatieven te
waarborgen, nodigt de stuurgroep waarnemers uit. (WWF, CI, en een vertegenwoordiger van Guiana
Shield Facility (UNDP).
Daarnaast worden technische werkgroepen gecreëerd voor specifieke onderwerpen en om de deskundigen
uit de verschillende landen en instellingen in de regio bijeen te brengen, om ervaringen uit te wisselen en
beste praktijken aan te moedigen en ook om capaciteit op te bouwen.
PROJECTPLANNING
Duur van het project : van 2013 tot 2015
Ondertekening van het financieringsakkoord : September 2012 (Lokaal bestuur van Frans Guyana),
Oktober de 2012 (Interreg), Januari 2013 (FFEM)
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Jean-Luc SIBILLE, ONF Guyane, 05 94 25 53 73, jean-luc.sibille@onf.fr
Rachida LE JEANNIC, ONF International, 06 94 31 26 06, rachida.lejeannic@onfinternational.com

