Informatieblad Watersportbedrijven
Eilandsverordening natuurbeheer Bonaire

Inleiding
Dit informatieblad gaat over bepalingen in de Eilandsverordening natuurbeheer
Bonaire en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten die van toepassing zijn op
watersportbedrijven.
Toerisme is een belangrijke pijler van onze economie. Veel toeristen komen naar
Bonaire vanwege de natuur of natuurbeleving. De zon, zee, stranden,
onderwaterwereld, het landschap, de cactussen, vogels en leguanen dragen
allemaal bij aan het toeristisch product. Daarom is de zorg voor onze natuur zo
belangrijk. Dat is niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid of
STINAPA, maar van ons allemaal. Ook van onze toeristische sector en onze
bezoekers.
Vergunning voor bedrijven
Het Besluit onderwaterpark Bonaire,
dat een uitvoeringsbesluit is van de
Eilandsverordening
natuurbeheer
Bonaire, bepaalt dat het in het
onderwaterpark zonder vergunning
verboden is bedrijfsmatig of tegen
betaling:
• een duikbedrijf uit te oefenen;
• onderricht of instructie te geven;
• personen te vervoeren of te
begeleiden;
• vaartuigen of watersportmateriaal
ter beschikking te stellen.
Een duikbedrijf is een bedrijf dat
duikuitrusting
verhuurt
en
bijbehorende diensten aanbiedt,
zoals het vullen van duiktanks. Met
onderricht en instructie wordt
bedoeld het lesgeven in duiken,
snorkelen, windsurfen, kitesurfen,
zeilen,
waterskiën
en
andere
watersporten. Zwemonder-richt is
uitgezonderd. Bij het vervoer of
begeleiden van personen gaat het
niet alleen om duikers, maar ook om
snorkelaars, kajakkers en dergelijke.
Ook het bedrijfsmatig vervoeren van

dagjesmensen in een watertaxi valt
hieronder.
Training en voorlichting
Bedrijven en personen die een zaak
drijven
waarbij
gebruik
wordt
gemaakt van het onderwaterpark,
zijn verplicht om aan hun klanten
voorlichting te geven over de regels
van
het
park
of
hen
voorlichtingsmateriaal van STINAPA
te verstrekken.
Minstens twee keer per jaar verzorgt
STINAPA Bonaire een training aan
personeel van duikbedrijven. De
training richt zich op de voorlichting
over
de
regels
van
het
onderwaterpark en het afnemen van
de eerste oriënterende duik van een
bezoekende duiker. Alle duikers
moeten uitleg krijgen van de
geldende regels en moeten een
eerste duik onder toezicht maken
voordat ze toegang krijgen tot het
onderwaterpark.
Perslucht en duikapparatuur
Duikbedrijven die een compressor
hebben om duiktanks te vullen,
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hebben daarvoor een vergunning
nodig. Het Besluit onderwaterpark
Bonaire stelt verder eisen aan het
onderhoud van de compressor en de
kwaliteit van de samengeperste
lucht. Duikbedrijven moeten de
luchtkwaliteit eens per kwartaal laten
onderzoeken en de resultaten
daarvan beschikbaar te stellen voor
controle. De duiktanks moeten zijn
voorzien van een geldig keurmerk.
Duikapparatuur voor de verhuur aan
duikers moet in een goed werkende
conditie zijn en minstens één keer
per jaar een onderhoudsbeurt te
krijgen.
Duikboten
Boten voor het transport van duikers
dienen
reddingsmiddelen,
veiligheidsmiddelen,
beademingsapparatuur
en
een
verbanddoos aan boord te hebben.
Duikboten die gebruik maken van de
boeien van het onderwaterpark
mogen niet langer dan dertien meter
zijn en ze mogen maximaal twee uur
aan de boei blijven liggen. Aan een
dergelijke boei mogen maximaal
twee schepen langer dan vier meter
of drie schepen kleiner dan vier
meter gelijktijdig aanmeren.
Schepen die hoger zijn dan vier
meter mogen niet aan de boeien van
Wind-sock
of
North
Belnem
aanleggen.
De drijflijn van de meerboei mag niet
rechtstreeks aan het schip worden
vastgemaakt. Bij het vastleggen aan
de boei moet minstens zes meter
eigen lijn van de duikboot worden
uitgevierd.
Vergunning voor constructies
Het is verboden om zonder
vergunning in, op of boven het

onderwaterpark pieren, trappen,
ladders, platforms, drijvende steigers
of andere bouwwerken aan te
leggen.
Ook
voor
uitbreiding,
renovatie en groot onderhoud van
die bouwwerken is een vergunning
nodig. De aanleg van pieren is niet
toegestaan tenzij noodzakelijk voor
de bedrijfsvoering.
Voor de bouw van een pier of een
ander bouwwerk zijn vaak twee
vergunningen nodig: een vergunning
op grond van de Eilandsverordening
natuurbeheer en een
bouwvergunning. Er is een apart
informatieblad beschikbaar over het
aanvragen van een vergunning op
basis van de Eilandsverordening
natuurbeheer.
Gebruiksvergoeding
Voor het gebruik van natuurparken is
een
gebruiksvergoeding
verschuldigd. Er zijn verschillende
soorten gebruik:
• Recreatief
gebruik
door
bezoekers
• Commercieel
gebruik
door
bedrijven
• Gebruik van het onderwaterpark
voor bouwwerken of objecten
De beheerder, STINAPA Bonaire, int
de vergoedingen en gebruikt ze voor
het beheer van de natuurparken.
Recreatief gebruik
Als een bezoeker gebruik maakt van
het
onderwaterpark
kan
de
gebruiksvergoeding vanzelfsprekend
worden betaald bij het kantoor van
STINAPA. Maar
ook bij het
duikcentrum of (watersport)bedrijf
waar de recreant klant is. Dat is
natuurlijk veel klantvriendelijker. Het
gaat daarbij niet alleen om
duikcentra, maar ook om bedrijven

2

of personen die diensten aanbieden
en uitrustingen verhuren om te
snorkelen, windsurfen, kitesurfen,
waterskiën, parasailen en dergelijke.
Bedrijven of personen die een
watertaxi aanbieden of kajaks,
motor- of zeilboten verhuren kunnen
de gebruiksvergoeding ook innen.
Toeristen
die
alleen
in
het
onderwaterpark willen zwemmen,
kunnen voor betaling van de
gebruiksvergoeding terecht bij hun
hotel,
het
toeristenbureau
of
STINAPA.
Bij
het
betalen
van
de
gebruiksvergoeding krijgt de klant
een betalingsbewijs dat bestaat uit
een kwitantie of een penning of
beide. Het betalingsbewijs kan niet
worden overgedragen aan andere
personen. De persoon of het bedrijf
dat de gebruiksvergoedingen int, is
gerechtigd om hun klanten op het
bezit van een betalingsbewijs te
controleren.
Bezoekers van een natuurpark op
land betalen de gebruiksvergoeding
bij de ingang van het park.
Commercieel gebruik
Het onderwaterpark wordt niet alleen
gebruikt door recreanten. De
personen en bedrijven die hun
diensten aanbieden aan duikers of
andere watersporters maken zelf ook
gebruik van dit natuurpark. Zonder
het onderwaterpark zou hun bedrijf
zelfs niet kunnen voortbestaan! Het

is daarom niet meer dan billijk dat
die personen en bedrijven ook een
gebruiksvergoeding betalen en zo
bijdragen aan het beheer van het
onderwaterpark. Het geven van
zwemles is uitgezonderd.
Ook natuurgidsen of bedrijven die
bijvoorbeeld rondleidingen verzorgen
in een natuurpark op het land zijn
een gebruiksvergoeding
verschuldigd.
Gebruik voor bouwwerken of
objecten
Het Bonaire National Marine Park
omringt het hele eiland. Dat is een
unieke situatie. Want een meerboei
om een boot aan te leggen en
pieren, platforms, ladders of trapjes
om toegang te krijgen tot zee,
bevinden zich dus in een nationaal
natuurpark. Die meerboeien en
andere bouwwerken of objecten zijn
permanent in het onderwaterpark
aanwezig en worden ook
voortdurend gebruikt. Het is logisch
dat ook voor dit gebruik een
vergoeding moet worden betaald.
Dat staat ook in de vergunning voor
die bouwwerken vermeld. Voor een
meerboei is het tarief $ 280,- of Naf
500,- per jaar. Dat geldt al sinds
1996. Voor andere bouwwerken en
objecten is nu voor het eerst een
tarief vastgesteld. Zie de tarievenlijst.

3

Tarieven gebruiksvergoedingen onderwaterpark
•
•
•
•
•
•
•
•
•

toegang voor recreanten:
toegang voor duikers:

$ 10,00 (Naf. 17,50) / jaar;
$ 25,00 (Naf 43,75) p.p. / jaar of
$ 10,00 (Naf. 17,50) p.p. / dag;
het drijven van een zaak:
$ 840,00 (Naf 1.500,00) per vestiging / jaar;
een boei, trap, pier en overige bouwwerken: $ 280,00 (Naf 500,00) / jaar;
een meerboei op de rede van Kralendijk:
$ 10,00 (Naf 17.50) / nacht;
een ladder:
$ 140,00 (Naf 250,00) / jaar;
een industriële pier of steiger:
$ 560,00 (Naf 1.000,00) / jaar;
een aangelegd of aangevuld strand:
$ 140,00 (Naf 250,00) per meter/jaar
met een maximum van
$ 16.760,00 (Naf 30.000,00) / jaar;
een aangelegd of aangevuld strand volgens art. 35 Eilandsbesluit
onderwaterpark:
$ 280,00 (Naf 500,00)
/ jaar.

NOS NATURALESA TA NOS TESORO!
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