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NOODVERORDENING - 179WOLBES

DE GEZAGHEBBER VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE
(archiefnr. 2020 001 06~
)

Overwegende:
-

-

-

-

-

-

dat in Nederland, maar ook wereldwijd, er een uitbraak is als gevolg van het
Coronavirus (COVID-19);
dat om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan er wereldwijd maatregelen
worden genomen;
dat de Gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire op basis van de wet
publieke gezondheid zorgt draagt voor de bestrijding van een epidemie van een
infectieziekte behorende tot de groep A-infectieziekte;
dat op 14 maart 2020 de Regeling tijdelijk verbod burgerlijke luchtvaart luchtruim
Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met de verspreiding van voornoemd
virus in werking is getreden;
dat op zaterdag 14 maart 2020 het eilandelijk beleidsteam van Bonaire, heeft
opgeschaald naar coordinatieniveau 3;
dat op 15 maart 2020 het eilandelijk beleidsteam, na berichtgeving van RIVM aan de
BES eilanden, heeft besloten het luchtverkeer met bestemming Kralendijk en
afkomstig van hoog- risico landen, zoals omschreven in de Regeling tijdelijk verbod
burgerlijke luchtvaart d.d. 14 maart 2020, te sluiten;
dat de Regeling tijdelijk verbod burgerlijke luchtvaart op 16 maart 2020 verder is
aangevuld met vier hoog- risico landen in het Caribisch Regio;
dat er op Bonaire geen sprake is van lokale transmissie, maar om verdere
verspreiding van het virus tegen te gaan maatregelen getroffen worde n die gelden
voor het gehele grondgebied van Bonaire;
dat door het RIVM aan de Gezaghebber van Bonaire wordt geadviseerd de sociale
contacten op het eiland te beperken;
dat de reguliere beschikbare middelen om de hierboven genoemde bescherming
van veiligheid en gezondheid te waarborgen, thans onvoldoende soelaas bieden en
dat het noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde en waarborging
van de veiligheid en gezondheid, onder deze buitengewone omstandigheden
algemeen verbindende voorschriften te stellen;

\

-

dat ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van de inwoners van Bonaire
de Gezaghebber hesloten heeft alle evenementen/ bijeenkomsten/ activiteiten/ en
dergelijke met meer dan 50 personen te verbieden;
dat aldus, onder deze omstandigheden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 179
WOLBES algemeen verbindende voorschriften nodig worden geacht die tijdelijk van
aard zijn en afwijking van andere wettelijke voorschriften tijdelijk toestaan op het
gehele grondgebied van Bonaire;

Gel et op:
- Artikel 179 van de Wet openbare lichamen Bonaire Sint Eustatius en Saba;
De Regeling tijdelijk verhod hurgerlijke Juchtvaart Juchtruim Bonaire, Sint Eustatius
en Saba in verband met het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt;
Regeling van de Minister van lnfrastructuur en Waterstaat, van 16 maart 2020, nr.
IENW /BSK-2020/52412, tot wijziging van de Regeling tijdelijk verbod burgerlijke
luchtvaart luchtruim Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het virus dat de
ziekte COVID-19 veroorzaakt;

HEEFT BESLOTEN

vast te stellen de volgende algemeen verbindende voorschriften ter handhaving van
de openbare orde en veiligheid:

Artikel 1 Gebied
1. Deze verordening geldt voor het gebied, bestaande uit het grondgebied inclusief
territoriale wateren van Bonaire, van de daarin gelegen voor het publiek
openstaande gebouwen en de daarbij behorende erven, zoals aangegeven op de bij
dit besluit behorende gebiedskaart.

2. Op de bij dit besluit behorende kaart wordt, met ingang van 18 maart 2020 tot
dinsdag 7 april 2020, de luchthaven aangewezen als gebied waar een
samenscholingsverbod geldt.

Artikel 2 Samenscholingsverbod
1. Het is een ieder, niet werkzaam bij de luchthaven, verboden zich op te houden op
het terrein van de luchthaven, plaatselijk hekend als Bonaire International Airport.

2. De luchthaven en het terrein van luchthaven is met ingangsdatum van
inwerkingtreding van deze verordening tijdelijk tot 7 april 2020 enkel toegankelijk
voor bestemmingsverkeer.
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Onder bestemmingsverkeer wordt verstaan :
A: personeel in dienst van de burgerexploitant
B: person eel in dienst van de op de luchthaven gevestigde bedrijven
C: leveranciers van de op de luchthaven gevestigde bedrijven
D: personeel van de beveiligdiensten
E: personeel van KMAR
F: personeel van KPCN
G: personeel van BKCN
H: personeel van de Douane
3. In afwijking van voorgaande !eden wordt bezoekers, die passagiers die het eiland
verlaten afzetten, toegestaan voor maximaal een halfuur zich op te houden bij de
vertrekhal.

Artikel 3 Beveiliging luchthaven
Aile in- en uitgangen naar de luchthaven en het terrein van de luchthaven worden beveiligd
door de Koninklijke Marechaussee.

Artikel 4 Verbod op hinder
Een ieder behoort zich te onthouden van iedere vorm van hinder ten aanzien van het onder
artikel 2 bedoelde gebied. ledere vorm van hinder, waaronder doch niet uitsluitend het
vormen van een blokkade die de toegang tot/van voornoemd terrein verhindert, is ten
strengste verboden.

Artikel 5 Verbod op evenementen
1. Het is verboden om evenementen te (laten) plaatsvinden, te (laten) organiseren danwel
te (la ten) ontstaan waar meer dan 50 person en gelijktijdig zullen samenkomen.
2. Onder evenementen als bedoeld in voorgaand lid wordt verstaan alle openbare
samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in de Algemene Politiekeur Bonaire
alsmede alle samenkomsten in besloten sfeer waar meer dan 50 personen cq
deelnemers gelijktijdig samenkomen, die in gebouwen die openstaan voor publiek
alsmede die in gebouwen die niet openstaan voor publiek inclusief de daarbij
behorende erven alsmede die in de openlucht danwel open bare ruimte.

Artikel 6 Sluiting scholen en bedrijven
1. Het is toegestaan de volgende inrichtingen geopend te houden mits:
De inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd (eeten drinkgelegenheden) social - distance in acht neemt en maximaal SO personen toe
staat tot inrichting, met uitzondering van inrichtingen in bedrijven die niet voor het
publiek toegankelijk zijn (bedrijfskantines en bedrijfscatering) en inrichtingen in
hotels ten behoeve van de hotelgasten;
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2. Het is verboden om een van de volgende inrichtingen geopend te houden:
Sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder
zwembaden, sporthallen, sauna's en sportvelden;
Kerken en gebouwen
- Voor- en Naschoolse opvang
Scholen,
Sauna's

Artikel 7 Opvolgen aanwijzingen
Aile aanwIJzrngen, gegeven door de politie, Koninklijke Marechaussee of daartoe
aangewezen ambtenaren, in het belang van de openbare orde en/of veiligheid van
personen met betrekking tot deze voorschriften dienen stipt en onmiddellijk te worden
nagekomen .

Artikel 8 Strafbepaling
1. Hij die opzettelijk het terrein betreedt of anderszins handelingen verricht ter

ondermijning van de aanwijzingen zoals in artikel 7 bepaald, of de bij of krachtens deze
voorschriften gegeven bepalingen overtreedt, wordt gestraft met een hechtenis van ten
hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.
2. De strafbare feiten , bedoeld in het eerste lid, zijn overtredingen.

Artikel 9 Uitzonderingen
Bovenstaande verboden/ geboden gelden niet voor de hulpdiensten en de voor de door de
Gezaghebber aangewezen person en, locaties of activiteiten.

Artikel 10 lnwerkingtreding
Deze voorschriften treden in werking met onmiddellijke ingang op 18 maart 2020. De
verordening geldt tot 7 april 2020, 00:00 uur plaatselijke tijd, tenzij voor dat tijdstip tot
verlenging of intrekking van de verordening is besloten.
aid als : Noodverordening COVID-19 Bonaire
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Afschrift dezes te zenden aan:
KPCN,

-

Openbaar Ministerie,
Rijksvertegenwoordiger,
Ministerie van Volksgezondheid,
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,
Ministerie van BZK, DG Koninkrijksrelaties,
Afdeling JAZ.
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