Eilandsverordening natuurbeheer Bonaire
Inleiding
Dit informatieblad gaat over de Eilandsverordening natuurbeheer Bonaire en is bestemd
voor burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties die meer over deze
verordening willen weten.
Bij de verordening horen twee uitvoeringsbesluiten:
• het Besluit natuurbeheer Bonaire;
• het Besluit onderwaterpark Bonaire.
Over de inhoud van deze uitvoeringsbesluiten is een reeks informatiebladen
beschikbaar.

Natuurbescherming op land en in zee
Wettelijke bescherming van onze natuur
is dringend noodzakelijk. Door het
stellen van wettelijke regels blijft het
eiland aantrekkelijk voor toeristen en
werkt Bonaire aan een duurzame
ontwikkeling. Dat betekent dat niet
alleen wij, maar ook onze kinderen een
goede toekomst kunnen opbouwen.
Op
9
oktober
2008
is
de
Eilandsverordening
natuurbeheer
Bonaire van kracht geworden. Met deze
eilandsverordening beschermt Bonaire
de natuur op het land en in de zee op
een integrale manier. Het gaat om
bescherming
van
gebieden
en
bescherming
van
dieren
plantensoorten.
De nieuwe verordening zorgt er ook
voor dat verschillende verdragen die de
natuur beschermen hun doorwerking
hebben op ons eiland.
De verordening bevat het juridische
raamwerk en de procedures die nodig
zijn om het natuurbeleid op ons eiland
gestalte te geven. Als we goed voor
onze natuur zorgen, is dat ook goed
voor ons toerisme, onze economie en
ons welzijn.
De eilandsraad heeft in 1999 het
natuurbeleid van Bonaire vastgelegd in
het
Natuurbeleidsplan.
Voor
de
uitvoering van dat beleid zijn wetten en
regels nodig. Tot eind 2008 stond

daarvoor alleen de Verordening marien
milieu uit 1991 ter beschikking. Daarin is
de bescherming van het onderwaterpark
en van Klein Bonaire geregeld. Ook
bevat die verordening regels over
visserij en over Lac. De bescherming
van natuurgebieden op het land is tot
dusver vooral privaatrechtelijk geregeld.
De nieuwe wet om onze natuur te
beschermen is dus hard nodig en ook
wettelijk verplicht.
Natuurparken
De eilandsraad is de instantie die
natuurparken kan instellen. Binnen een
natuurpark kunnen zones worden
aangewezen.
Bijvoorbeeld
voor
recreatie. Zo zijn in Lac zones voor
windsurfen, kajakken, snorkelen en
zwemmen ingesteld. Grenzend aan een
natuurpark kunnen bufferzones worden
aangewezen. Dit is een manier om
schadelijke invloed te beperken van
activiteiten die buiten het natuurpark
plaats vinden. Denk bijvoorbeeld aan de
invloed van bebouwde gebieden op het
onderwaterpark of het veilig stellen van
de omgeving van een kwetsbaar
watergebied zoals Lac.
De overheid beheert de natuurparken.
Het bestuurscollege kan een andere
organisatie met deze taak belasten. Op
ons eiland is dat de Stichting Nationale
Parken Bonaire (STINAPA Bonaire). Het
bestuurscollege stelt het beheersplan
voor een natuurpark vast. Daarin staan
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de maatregelen voor het behoud of het
herstel
van
de
natuur
of de
natuurwaarden van het natuurpark.
In de eilandsverordening is ook
geregeld dat de overheid aan gebruikers
van de natuurparken een heffing kan
opleggen. De opbrengsten van de
heffing gaan naar de beheerder van de
natuurparken en worden gebruikt voor
het beheer van de parken.

Kaartje beschermde natuurgebieden uit
het Natuurbeleidsplan

Tot
dusver
zijn
alleen
het
onderwaterpark en Klein Bonaire als
wettelijk
beschermd
natuurpark
aangewezen. Het Washington Slagbaai
Park en het flamingoreservaat in het
Pekelmeer bijvoorbeeld, hebben nog
geen wettelijke bescherming. Het
Natuurbeleidsplan dat in 1999 unaniem
door de eilandsraad is vastgesteld,
noemt de gebieden die voor wettelijke
bescherming in aanmerking komen.

Overzicht beschermde gebieden
Gebied
Pekelmeer
Nationaal Park Washington – Slagbaai
Lac
Klein Bonaire
Bonaire National Marine Park
Saliñas
Grotten
Brasil – Labra
Terrassenlandschap Midden Bonaire
Zuidelijk Bonaire
Landschapspark Rincon

Categorie IUCN*
I Strikt reservaat
II Nationaal Park
II Nationaal Park
II Nationaal Park
II Nationaal Park
III Natuurmonument
III Natuurmonument
IV Eilandelijk natuurgebied
IV Eilandelijk natuurgebied
IV Eilandelijk natuurgebied
V Beschermd landschap

IUCN = World Conservation Union (International Union for the Conservation of Nature).

Veel van de natuur op Bonaire wordt al
wel beschermd door verdragen waarbij
Nederland of de BES-eilanden zijn
aangesloten.
Het
Ramsar-Verdrag
beschermt de watergebieden: Lac,
Pekelmeer, Klein Bonaire, Goto Meer en
de saliñas van Slagbaai.
Dier- en plantensoorten

Met de nieuwe verordening kan het
bestuurscollege
ook
dieren
plantensoorten
aanwijzen
die
bescherming verdienen. Het is verboden
die planten te plukken, te ontwortelen te
beschadigen
of
te
vernielen.
Beschermde dieren mogen niet worden
verstoord, gevangen, verkocht of
gedood. Ook het nest en de eieren van
die diersoorten zijn beschermd. Over
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beschermde dier- en plantensoorten is
een apart informatieblad beschikbaar.
Het bestuurscollege kan ook regels
stellen over niet beschermde planten en
dieren. Dat zijn bijvoorbeeld bepalingen
over het jagen op of het vangen van
dieren. Verder zijn er regels over het
kappen en rooien van bomen.
Onder bepaalde voorwaarden kan het
bestuurscollege ontheffing verlenen van
al deze geboden en verboden.
Op Bonaire worden al vele dier- en
plantensoorten
beschermd
door
verschillende verdragen.
De Eilandsverordening natuurbeheer
noemt de volgende verdragen:
• Biodiversiteitsverdrag
Verdrag inzake biologische diversiteit;
• Bonn-Conventie
Verdrag
inzake
de
bescherming
vantrekkende wilde diersoorten;
• CITES-Verdrag
Overeenkomst inzake de internationale
handel in bedreigde in het wild levende
dier- en plantensoorten;
• Ramsar-Verdrag:
Overeenkomst inzake watergebieden
van internationale betekenis, in het
bijzonder
als
verblijfplaats
van
watervogels;
• SPAW-Protocol:
Protocol betreffende de bijzondere
beschermde gebieden en de in de
natuur levende dieren en planten
behorende bij het Verdrag inzake de
bescherming en ontwikkeling van het
mariene milieu in het Caribisch gebied;
• Zeeschildpaddenverdrag:
Inter-Amerikaans Verdrag inzake de
bescherming en het behoud van
zeeschildpadden.
Door deze verdragen zijn onder meer de
lora, visarend, pelikaan, flamingo en de
warawara
beschermd.
Ook
alle
zeeschildpadden, walvissen en dolfijnen
zijn door verdragen beschermd.

Lees voor meer informatie het
informatieblad over beschermde dier- en
plantensoorten.
Milieueffectrapportage
De verordening bevat de wettelijke basis
voor
het
uitvoeren
van
een
milieueffectrapportage.
Het
bestuurscollege
kan
activiteiten
aanwijzen waarvoor het opstellen van
een milieueffectrapport verplicht is.
Over de milieueffectrapportage is een
apart informatieblad beschikbaar.
Commissie natuurbeheer Bonaire
De Eilandsverordening natuurbeheer
stelt een Commissie natuurbeheer
Bonaire in. De commissie adviseert het
bestuurscollege over het instellen van
natuurgebieden
en
over
natuurbescherming en natuurbeheer in
het algemeen. Soms is het advies van
de commissie zelfs verplicht. De leden
van de commissie worden benoemd op
grond van hun deskundigheid.
De Commissie natuurbeheer Bonaire is
in de plaats getreden van de vroegere
Commissie marien milieu.
Over de commissie is een apart
informatieblad beschikbaar.
Schadevergoeding
De verordening bevat verder regels over
de mogelijkheid tot het vergoeden van
schade of kosten als gevolg van het
aanwijzen van een natuurpark of
bufferzone of door bepalingen in een
beheersplan.
Vergunningen
De Eilandsverordening natuurbeheer
bevat ook bepalingen over de procedure
voor
de
vergunningen
die
het
bestuurscollege op basis van deze wet
kan verstrekken. Over deze procedure
is een apart informatieblad beschikbaar.
Straffen
De straffen op overtreding van de regels
staan niet in de eilandsverordening,
maar zijn vastgelegd in landelijke
wetgeving.
De
maximale
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gevangenisstraf voor een overtreding is
één jaar of een boete van maximaal Naf
100.000,- of beide straffen. De
maximale gevangenisstraf voor een
misdrijf met opzet is vier jaar of een
boete van Naf 1.000.000,- of beide.
Informatiebladen
Over
de
Eilandsverordening
natuurbeheer Bonaire zijn de volgende
informatiebladen beschikbaar:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eilandsverordening
natuurbeheer
Bonaire
Vergunningsprocedure
Eilandsverordening natuurbeheer
Beschermde dier- en plantensoorten
Bonaire
Beschermde bomen
Rifvisserij
Gebruiksvergoedingen
Commissie Natuurbeheer Bonaire
Milieueffectrapportage
Watersportbedrijven

NOS NATURALESA TA NOS TESORO!
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