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Overwegende:
dat de Regeling tijdelijk verbod burgerlijke luchtvaa rt luchtruim Bonai re, Sint Eustatius
e n Saba in verband met het virus da t de ziekte covid-19 veroorzaa kt per 15 januari 2021
is vervallen;
dat per 1 dece mbe r 2020 de Tijdelijke regeling maa tregelen covid-19 Bonaire in
werking is getreden;
dat de Tijcl elijke regeling laatstelijk is gew ij zigd op 16 maa rt 2021 ;
dat de Tijdelijke regeling niet voorziet in all e ma atregelen di e va nwege de huidige
erns tige epidem iologische s ituatie noodzakelijk zijn om verdere vers preiding va n het
virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt op Bonaire te beperken;
dat de reguliere besc hikbare midd elen om de besch erming va n veiligheid e n
volksgezondh eid te waa rborge n, thans onvoldoende soelaas bieden en dat het
nood za kelijk is voor de handh aving van de openbare orde en waarborging van de
vo lksgezo ndh eid, onder deze bu itengewone omsta ndi gheden aa nvu ll ende alge mee n
ve rbind end e voorschrifte n te stell en om de ve rspreiding op Bonaire van het vi ru s dat de
ziekte COVID -19 vero orzaa kt in te perke n da nwel ter voo rk oming van ve rd ere
verspreiding van het virus;
ge let op het advies va n het Ei land elijk beleidsteam va n 16 maa rt 2021;
dat aldus, onde r deze omstand igh eden, ove ree nkomstig het bepaa lde in artikel 179 va n
de Wet ope nba re lic hame n Bonaire Sint Eustatiu s en Sa ba, tijd elijke alge mee n
verbind end e voorschriften nood za kelijk ward e n geac ht te r ha ndh avin g van de openbar e
ord e ofter beschermin g van de ve iligheicl en gezondh eid va n person e n die zich op het
gro ndgebi ed va n Bon aire en Kl ein Bonaire, inclus ief de te rritori ale wateren van Bonaire,
bevind en.
Gelet op :
Artikel 178 lid 1jo.1 79 va n de Wet op en ba re li chame n Bonaire Sint Eustatiu s en Saba;
Artikel 58ca Wet publi eke gezondh eid;
Artikel 4.6 va n de Tijd elijke Mini ste ri ele regeling covid-19 Bon aire;
Artikelen 6.11 e n 6.12 va n de Ti jdelij ke Min isteri ele regeli ng covi d-19 Bona ire.

HEEFT BESLOTEN

vast te ste ll en de volge nd e alge mee n ve rbind end e voo rsc hr iften ter handh avi ng va n de
op enbare ord e en veiligheid:

