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h e t h o e e n wa a r o m va n
AANSLUITEN OP HET RIOOL

Vorig jaar heeft de overheid een openbaar riool aangelegd langs de kust tussen Hato en Punt Vierkant. In 2013 worden alle
huishoudens, bedrijven en toeristische accommodaties in dit gebied op het openbare riool aangesloten. Met deze folder
brengen het openbaar lichaam Bonaire en het Water en Energiebedrijf Bonaire u op de hoogte van het aansluitingsproject.

RIOLERINGSPROJECT

Kosteloos aansluiten

Organisatie

Onder de straten en wegen in de kuststrook
liggen de rioleringsleidingen van het openbare riool. De rioolleiding op uw terrein die
naar de septic tank of beerput loopt, moet
nu op dit openbare riool worden aangesloten. Dat is geen vrijwillige zaak, maar een
wettelijke verplichting. Die plicht staat in
de Eilandsverordening afvalwater Bonaire
die sinds juli 2012 van kracht is. Want alleen
als iedereen meedoet kunnen we het doel
van het rioleringsproject bereiken. Het gaat
erom dat in het rioleringsgebied geen afvalwater meer in de bodem, het grondwater of
in het zeewater terecht komt.

Het bestuurscollege heeft voor het aansluitingsproject een aparte projectorganisatie
opgezet. Deze projectorganisatie is ondergebracht bij het Water en Energiebedrijf
Bonaire (WEB). In het projectteam dat u
behulpzaam is bij het maken van uw aansluiting is ook de aannemer opgenomen die
straks het werk uitvoert. Op die manier is er
voor u één aanspreekpunt voor alle vragen.

Tegenover de wettelijke plicht om aan te
sluiten staat de ﬁnanciering door de overheid. De overheid betaalt uw aansluitingskosten voor de volle honderd procent! U
draagt dus zelf geen kosten.

Het projectteam is bereikbaar van maandagochtend tot en met donderdagochtend tussen 8.30 uur en 10.30 uur onder
telefoonnummer 782 6389 en via e-mail:
bonairesewageproject@hotmail.com

Aansluitingsproject

Het daadwerkelijk aansluiten van de huishoudens of bedrijven op het openbaar riool
is in maart 2013 begonnen en duurt tot eind
van het jaar.

Het zuiveren van ons afvalwater is
nodig voor de volksgezondheid en
voor de gezondheid van onze koraalriﬀen en onze economie.
Afvalwater bevat ziektekiemen, dat
weten we allemaal. Daarnaast bevat
afvalwater voedingsstoﬀen die slecht
zijn voor de koralen in ons onderwaterpark. Algen en wieren groeien er
juist goed van en kunnen daardoor de
koralen verstikken. We moeten dus
zorgen dat langs de kust geen afvalwater in de bodem, het grondwater of
in de zee terecht komt.
Onze koraalriﬀen behoren tot de
mooiste en rijkste in het Caribische
gebied. Dat willen we graag zo houden
omdat we als eiland afhankelijk zijn
van het (duik)toerisme. Onze economie drijft voor ruim tachtig procent
op het toerisme. Uit een recente studie blijkt dat de economische waarde
van de natuur van Bonaire jaarlijks
meer dan 105 miljoen dollar is! Hiervan kan het grootste deel worden
toegerekend aan het onderwaterpark.
Toeristen geven jaarlijks 125 miljoen
dollar uit om de natuur op Bonaire te
komen bekijken.

Aansluiten in vijf stappen
Het aansluiten op de riolering is eenvoudig.
Een aansluiting bestaat uit de verbinding
tussen uw particuliere riool en het openbare riool. Op de plaats waar de verbinding
wordt gemaakt, legt het projectteam een inspectieput aan voor toekomstige controle.
Het projectteam is er om u bij het aansluiten
van dienst te zijn. Voor het aansluiten op de
riolering zijn maar vijf stappen nodig.

Stap 1
Aanvragen
Het projectteam maakt een afspraak met u
voor een eerste bezoek. Tijdens dat overleg
vult u twee formulieren in: één waarmee u de
aansluitvergunning aanvraagt en één waarbij
u toestemming geeft aan het projectteam om
uw terrein te betreden. U geeft de ondertekende formulieren af aan het projectteam van
het openbaar lichaam en het WEB. Zij zorgen
ervoor dat u tijdig een vergunning ontvangt.
Let op: alleen aanvragen die voor 31 oktober
2013 bij het projectteam zijn ingediend, komen in aanmerking voor subsidie.

Stap 2
Verkennen
Het projectteam komt op uw terrein kijken
hoe de situatie is en waar de bestaande rioleringsleidingen liggen. Ook doen ze wat
licht graafwerk om de diepte van de rioolleidingen te bepalen.

Stap 3
Bespreken
Als het projectteam over alle benodigde
gegevens beschikt, maakt het een ontwerp
van de aansluiting. Het projectteam neemt
daarna contact met u op om het ontwerp en
de aanpak te bespreken.

Stap 4
Goedkeuren
Als u het eens bent met het ontwerp van de
aansluiting en de voorgestelde aanpak ondertekent u het ontwerp voor akkoord.

Stap 5
Uitvoeren
Het projectteam maakt in overleg met u een
plan voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Door ondertekening geeft u toestemming om het werk uit te voeren en de aanslui-

ting te maken. Vervolgens zal het projectteam
uw aansluiting volgens afspraak aanleggen.
Het projectteam werkt zorgvuldig en netjes.
Het mag niet zo zijn dat u schade van de
werkzaamheden ondervindt. Daarom maakt
het team foto’s van de situatie vóór en na de
aanleg van de aansluiting. Eventuele problemen lost het team in goed overleg met u op.

Schadelijke stoffen apart
Als het rioleringssysteem in werking is gesteld, gaat het afvalwater via het openbare
riool naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie
op de plantage Aruba. De zuiveringsinstallatie bevat bacteriën die de vervuiling opeten
en zo het afvalwater zuiveren. De installatie
werkt alleen goed als we bepaalde stoﬀen en
producten NIET door het toilet of de gootsteen spoelen. Want die stoﬀen en producten
kunnen de bacteriën doden of verstoppingen
veroorzaken. Het gaat om oliën en vetten,

chemische stoﬀen en medicijnen, lijm- en
verfresten, verband, textiel en kunststoﬀen.
Hierover leest u meer in de folder “Schoon
water voor nu en later”. De folder is gratis
verkrijgbaar op het kantoor van het WEB.

Schoon water voor nu en later
Lees de laatste ontwikkelingen van het riolerings- en het aansluitingsproject in de
nieuwsbrief AWA AWE die u in de brievenbus krijgt. Ook via televisie, radio, kranten,
website en Facebook (kloaka.bonaire) houden we u op de hoogte.
Deze folder bevat een zeer korte en vrije
weergave van de wettelijke bepalingen. Bij
een geschil kunt u zich niet op deze publicatie beroepen. Raadpleeg in zo’n geval altijd
de wetten en regelingen zelf.
COLOFON
Dit is een uitgave van het openbaar lichaam
Bonaire, het Water en Energiebedrijf Bonaire en het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu.
Het rioleringsproject wordt geﬁnancierd
door het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu samen met de Europese Unie.
Projectteam aansluitingsproject
M: 782 6389
E: bonairesewageproject@hotmail.com
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