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DE GEZAGHEBBER VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE
(archiefnr. 2020002651)

Overwegende:
- dat de Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 29 juli 2020, nr.
IENW /BSK-2020/148898 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 verlengd is tot 1 september 2020;
dat het niet is uitgesloten dat er reizigers afkomstig uit hoog-risico landen als bedoeld in
artikel 2 van de Regeling via een tussenstop in een van de uitgezonderde landen als
bedoeld in artikel 2, lid 2, sub a enc van de Regeling doorreizen naar Bonaire;
dat maatregelen nodig zijn om de herintroduc tie en verspreiding op Bonaire van het virus
dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken;
dat de Gezaghebber ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van de inwoners van
Bonaire reeds heeft besloten voor alle binnenkomende reizigers, ongeacht de luchthaven
van vertrek, de verplichting voor het invu ll en van een gezondheidsverklaring op te leggen;
dat aldus, onder deze omstandigheden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 179 van de
Wet openbare lichamen Bonaire Sint Eustatius en Saba, tijdelijke algemeen verbindende
voorschriften noodzakelijk worden geacht ter handhaving van de openbare orde of ter
bescherming van de vei ligheid en gezondheid van personen die zich op het grondgebied
van Bonaire en Klein Bonaire, inclusief de territoriale wateren van Bonaire, bevinden.
Gel et op:
- Artikel 178 lid 1 jo. 179 van de Wet open bare lichamen Bonaire Sint Eustatius en Saba;
De Regeling van de Minister van lnfrastructuur en Waterstaat tot wijziging van de Regeling
tijdeli jk verbod burgerlijke luch tvaart luchtruim Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband
met het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, laatstelijk gewijzigd op 29 juli 2020.

HEEFT BESLOTEN
De Noodverordening COVID-19 Bonaire van 14 ju li 2020, met onmiddellijke i ang e
verlengen tot 1 september 2020, 00:00 plaatselijke tijd, tenzij voor dat tijdstip tot ver enging f
in trekking van de verordening is besloten.
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Aldus vastgesteld op Bona1re,

31 JUL 2020

Afschrift dezes te zenden aan:
- KPCN, Openbaar Ministerie, Wnd. Rijksvertegenwoordiger,
Ministerie van Volksgezondheid,
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,
- Ministerie van BZK DC Koninkrijksrelaties,
- Afdeling ]AZ.
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