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ONDERWERP :

Vaststelling ontwerp eilandsverordening tot wijziging van de
eilandsverordening natuurbeheer Bonaire.

TOELICHTING:

De voorzitter brengt onder andere naar voren dat voornoemd onderwerp als
voldoende behandeld is beschouwd in de meninQSVormende vergadering en
doorverwezen naar de besluitvormende vergaderirig .
De voorzitter constateert dat niemand zich als spreker heeft gemeld en legt
het ontwerp in het geheel voor aan de raad met de vraag of hoofdelijke
stemming gewenst is.

BESLUIT:

Het ontwerp eilandsverordening tot wijziging van de eilandsverordening
natuurbeheer Bonaire wordt met algemene stemmen aangenomen.

UITVOERING:

College.

EILANDSRAAD VAN HET
OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

Eilandsverordening tot wijziging van de
Eilandsverordening natuurbeheer Bonaire
DE EILANDSRAAD VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

2016
ONTWERP

No.2

Overwegende:
dat het noodzakelijk is om de Eilandsverordening natuurbeheer Bonaire aan te passen aan de voor Bonaire
als openbaar lichaam binnen het Nederlandse staatbestel geldende wetgeving ;
Gelet op:
de artikelen 9 tot en met 15 van de Wet grondslagen natuurbeheer BES en artikel 149 van de Wet
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel I
de Eilandsverordening natuurbeheer Bonaire wordt gewijzigd als volgt:

A: 1. De term "het eilandgebied" respectievelijk "het eilandgebied Bonaire" wordt telkens vervangen
door: het openbaar lichaam onderscheidenlijk het openbaar lichaam Bonaire.
2. de term "landsverordening" wordt telkens vervangen door: wet.
3. de term "eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen" wordt telkens vervangen door:
eilandsbesluit van algemene strekking .
B: Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:
1. De definities van "eilandgebied" en "landsverordening" vervallen;

2. De definitie van "CITES-Verdrag" komt te luiden: de op 3maart1973 te Washington tot stand
gekomen Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en

3.

4.
5.
6.
7.

plantensoorten, met bijlagen {Trb. 1975, 23), alsmede de Resoluties van de Conferentie van
Partijen behorende bij dit verdrag ;
De definitie van "Zeeschildpaddenverdrag" komt te luiden: het op 1 december 1996 te Caracas tot
stand gekomen lnter-Amerikaans Verdrag inzake de bescherming en het behoud van
zeeschildpadden, met bijlagen (Trb. 1999, 45);
De definitie van "inheemse flora en fauna" komt te luiden: de op het openbaar lichaam Bonaire of
in de wateren van het openbaar lichaam Bonaire van nature voorkomende dieren en planten;
De definitie van "soort" komt te luiden: elke soort, ondersoort of een geografisch ge'isoleerde
populatie van flora of fauna;
De definitie van "wet" komt te luiden: Wet grondslagen natuurbeheer- en bescherming BES.
In de definitie van "eilandelijke commissie" wordt "deze verordening" vervangen door: deze
eilandsverordening.

C: In artikel 3, derde lid, wordt "deze verordening" vervangen door: deze eilandsverordening.
D: In artikel 7, eerste lid, wordt na "artikel 6, eerste lid" een komma ingevoegd.
E: Aan artikel 13 wordt een vijfde lid toegevoegd luidende:
5. Het bepaalde in het derde lid is niet van toepassing ten aanzien van onder toezicht van het
bestuurscollege geringde exemplaren van de soort Amazona barbadensis (lora) .
F: Artikel 17 komt te luiden als volgt:
Artikel 17
Het bestuurscollege kan bij eilandsbesluit, van algemene strekking en na de eilandelijke commissie te
hebben gehoord, nadere regels stellen ten aanzien van :
a. het vangen van en jagen op dieren, behorende tot een niet-beschermde diersoort, alsmede ten
aanzien van de middelen waarmee zulks mag geschieden.
b. het kappen , verwijderen, snoeien, vernielen en rooien van planten, behorende tot een nietbeschermde plantensoort.
c. het bestrijden van dieren en planten die schadelijk kunnen zijn voor de natuur of de natuurwaarden
van het openbaar lichaam .
G: Artikel 19 wordt gewijzigd als vol gt:
1.
In het eerste lid wordt "artikel 16 eerste lid," vervangen door: artikel 16, eerste lid,.
2. In het derde lid wordt "ligt" vervangen door: liggen.
3. In het vierde lid wordt na "artikel 5, tweede lid" een komma ingevoegd.
4. In het elfde lid komt de tweede volzin te luiden: De hoogte van dit bedrag wordt bij of krachtens
eilandsverordening vastgesteld.

H: In artikel 21 wordt de zinsnede "het gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen" vervangen
door: het gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

I:

Artikel 23 vervalt.

J: Artikel 25 vervalt.
K: Artikel 26 vervalt.

L: Artikel 27 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt "artikel 10, eerste lid," vervangen door: artikel 10, eerste lid, onderdeel a,.
2. In het derde lid wordt de zinsnede "een geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden" vervangen
door: een geldboete van de tweede categorie.
Artikel II
Deze eilandsverordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na afkondiging.

Aldus vastgesteld in de open bare vergadering van de eilandsraad van

de eilandsgriffier
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