INFORMATIEBLAD COMMISSIE
NATUURBEHEER BONAIRE
Eilandsverordening natuurbeheer Bonaire

Wettelijk ingesteld adviesorgaan
De Commissie natuurbeheer Bonaire adviseert het bestuurscollege gevraagd en
ongevraagd over het natuurbeleid, de natuurbescherming en het natuurbeheer
op het eiland. De commissie is een wettelijk ingesteld adviesorgaan op grond
van de Eilandsverordening natuurbeheer Bonaire. In die eilandsverordening,
maar ook in het Eilandsbesluit natuurbeheer Bonaire en het Eilandsbesluit onderwaterpark Bonaire worden de taken van de commissie met name genoemd.
Dit informatieblad bevat een toelichting op de commissie en haar werkzaamheden.
De commissie
Artikel 3 van de Eilandsverordening
natuurbeheer Bonaire (A.B. 2008,
no. 23) roept de Commissie natuurbeheer Bonaire (CNB) in het leven.
Deze commissie is de opvolger van
de Commissie marien milieu (CMM)
die tussen 1991 en 2008 het college
heeft geadviseerd over het beheer
van het onderwaterpark. De CNB
bestaat uit drie tot negen leden die
door het bestuurscollege op grond
van hun deskundigheid worden benoemd. Het secretariaat van de
commissie wordt in de praktijk gevoerd door de Afdeling Milieu- en
Natuurbeleid van de Dienst Ruimtelijke
Ontwikkeling
en
Beheer
(DROB), wat de afstemming met het
overheidsbeleid ten goede komt. De
commissie adviseert ook over het
geven van vergunningen. In 80 tot
90 procent van de gevallen is het
advies over vergunningen positief.
De commissie brengt jaarlijks een
verslag uit over haar werkzaamheden. Het jaarverslag staat op de web
site van het openbaar lichaam Bonaire www.bonairegov.an onder Natuur & Milieu.

Instellen natuurpark
Het instellen van een natuurpark is
een bevoegdheid van de eilandsraad
en wordt vastgelegd met een eilandsverordening. Tot dusver is alleen nog het onderwaterpark als natuurpark ingesteld. Als een natuurpark, of een bufferzone rond een natuurpark wordt ingesteld, is het bestuurscollege verplicht advies te vragen aan de Commissie natuurbeheer
Bonaire.
Beheersplan en beheersregels
Het bestuurscollege beheert de natuurparken, maar kan een andere
instantie met het beheer belasten.
Het college heeft het beheer van het
Bonaire National Marine Park en het
Nationaal Park Washington – Slagbaai door een overeenkomst in handen van STINAPA gelegd. Dit laatste
park moet nog door de eilandsraad
als natuurpark worden ingesteld,
waardoor het wettelijke bescherming
krijgt.
Het bestuurscollege stelt een beheersplan vast voor een natuurpark.
Het doel van zo’n plan is het behoud
of het herstel van de natuur of de na-
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tuurwaarden. Ook stelt het bestuurscollege beheersmaatregelen vast
voor een natuurpark. Die maatregelen regelen de toegang tot het natuurpark, handelingen die in het park
wel of niet worden toegelaten en de
bescherming van dier- en plantensoorten in het park. Het college
vraagt de Commissie natuurbeheer
om advies voordat het beheersplan
en de beheersmaatregelen worden
vastgesteld.
Zie voor meer informatie over de bescherming van gebieden het Informatieblad Eilandsverordening natuurbeheer.
Schadevergoeding
Het is mogelijk dat iemand schade
lijdt als gevolg van het instellen van
een natuurpark, een bufferzone of
het vaststellen van een beheersplan.
Voor dat soort gevallen is in de Eilandsverordening natuurbeheer Bonaire een regeling opgenomen.
Voordat het bestuurscollege een besluit neemt over een eventuele schadevergoeding, hoort het eerst de
Commissie natuurbeheer.
Beschermde soorten
Dier- en plantensoorten kunnen zijn
beschermd door internationale overeenkomsten. Ook het bestuurscollege heeft de bevoegdheid dier- en
plantensoorten aan te wijzen die
moeten worden beschermd. Verder
kan het college aparte maatregelen
voor die soorten vaststellen. Voordat
het college dergelijke besluiten
neemt, vraagt het eerst om het advies van de commissie.
De manier waarop de soorten worden beschermd, is vastgelegd in de
Eilandsverordening
natuurbeheer
Bonaire. Het bestuurscollege kan

onder een aantal voorwaarden ontheffing verlenen van deze bepalingen. Ook hierover vraagt het college
eerst het advies van de commissie.
Zie voor meer informatie over beschermde dieren en planten het Informatieblad beschermde dier- en
plantensoorten.
Niet beschermde soorten
De Eilandsverordening natuurbeheer
Bonaire bepaalt dat het bestuurscollege ook voor niet beschermde diersoorten regels kan opstellen over het
vangen van en jagen op deze dieren.
Ook voor het kappen, snoeien, vernielen of verwijderen van niet beschermde planten kan het college
regels stellen. Hetzelfde geldt voor
bestrijden van dieren en planten die
schadelijk zijn voor de natuur of de
natuurwaarden. In al deze gevallen
vraagt het bestuurscollege eerst advies aan de commissie.
Vergunningen
De eilandsverordening bevat een
aantal procedures voor vergunningen of ontheffingen. In alle gevallen
wordt de Commissie natuurbeheer
gehoord voordat het bestuurscollege
en beslissing neemt.
Het bestuurscollege heeft onder bepaalde voorwaarden ook de bevoegdheid vergunningen weer in te
trekken. Ook in dat geval moet de
commissie de gelegenheid krijgen
om advies uit te brengen.
Zie voor meer informatie over de
vergunningsprocedure het speciale
informatieblad over dit onderwerp.
Milieu-effectrapport
Sommige menselijke activiteiten
kunnen ernstige nadelige gevolgen
hebben voor de natuur of de natuur-

2

waarden of kunnen het landschap in
ernstige mate ontsieren. Het bestuurscollege heeft 26 van dergelijke
activiteiten met name genoemd in
het Eilandsbesluit natuurbeheer Bonaire. Voor het uitvoeren van deze
activiteiten is een vergunning van het
bestuurscollege nodig. Om de gevolgen van deze activiteiten van te
voren goed te kunnen beoordelen, is
het
nodig
om
een
milieueffectrapport op te stellen. Voordat
het bestuurscollege een besluit
neemt over een dergelijke activiteit,
hoort zij eerst de Commissie natuurbeheer Bonaire.

Overigens wordt naast de Commissie natuurbeheer Bonaire voor elk
milieu-effectrapport (mer) een speciale commissie van deskundigen in
het leven geroepen: de mercommissie. Die commissie heeft een
aparte rol in de mer-procedure.
Als uit de wettelijk voorgeschreven
evaluatie van de werkelijke gevolgen
voor het milieu blijkt dat aanvullende
maatregelen nodig zijn om milieuschade te beperken, speelt de commissie opnieuw een adviserende rol.
Zie voor meer informatie over dit onderwerp het Informatieblad milieueffectrapport.
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Dit informatieblad 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.
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