




schuiven. Nota met verzoek ondertekening door M ligt bij haar staf. Hopelijk snel antwoord. Wat
dat betreft: check ondertekening. Als  niet in den Haag kan zijn op datum dat het M
schikt, moeten we  laten tekenen. Heeft hij mandaat daarvoor?
@  ik overval je wellicht, maar zou jij alvast een blik op deze
overeenkomst/convenant/bestuursakkoord (wat vind jij een handige titel?) kunnen werpen? Is
een voortzetting van een intentieverklaring uit 2014 (bijgevoegd). Dat heeft goed gewerkt,
maar is nu dus aan een herijking en herbevestiging toe. Het is stuk is niet juridisch
afdwingbaar.

 ook alvast maar naar jullie. Het is nog kort dag om een definitieve versie te
maken als M akkoord is.
Allen een prettig weekend toegewenst,
Groet,
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Van: ) - DGLM < @minienw.nl> 
Verzonden: maandag 21 oktober 2019 11:10
Aan:  - BSK @minienw.nl>
CC: ) - DGLM @minienw.nl>; 
- DGB @minienw.nl>
Onderwerp: RE: RONDZENDMAP-2019/9674 Er is een door u voltooide recordactie ongedaan
gemaakt, Termijn11 oktober: DGLM MZ Nota M Verzoek ondertekening convenant met Bonaire
Ha 
Zou je een annotatie kunnen maken voor de staf die ingaat op de vragen van de minister? Ik
kan de vragen niet zo 1,2,3 terugvinden in deze mailwisseling maar die heb jij vast van een
vorige keer paraat? Deadline is aanstaande donderdag (23-10) einde dag.

Van: ) - DGMI 
Verzonden: maandag 14 oktober 2019 17:11
Aan: ) - BSK < @minienw.nl>; ) - DGB

@minienw.nl>;  - DGLM
< @minienw.nl>;  - DGLM @minienw.nl>
CC: ) - DGB < @minienw.nl>; - DGLM

@minienw.nl>
Onderwerp: RE: RONDZENDMAP-2019/9674 Er is een door u voltooide recordactie ongedaan
gemaakt, Termijn11 oktober: DGLM MZ Nota M Verzoek ondertekening convenant met Bonaire
Ha 
Ik snap het, we hebben helaas geen staven voor dat tijdstip. Je zou even met  kunnen
overleggen of het en marge van de begrotingsbehandeling of een andere afspraak met de
minister besproken kan worden? De agenda van  bied deze week niet zo’n afspraak
helaas.

Van: ) - BSK < @minienw.nl> 
Verzonden: maandag 14 oktober 2019 17:03
Aan:  - DGMI < @minienw.nl>; ) -
DGB @minienw.nl>; ) - DGLM
< @minienw.nl>;  - DGLM @minienw.nl>
CC:  - DGB @minienw.nl>;  - DGLM
< @minienw.nl>
Onderwerp: RE: RONDZENDMAP-2019/9674 Er is een door u voltooide recordactie ongedaan
gemaakt, Termijn11 oktober: DGLM MZ Nota M Verzoek ondertekening convenant met Bonaire
Urgentie: Hoog
Kan dat alsjeblieft eerder? Deze week
Volgende week kan de ondertekening nog plaatsvinden. Delegatie is dan nog in Nederland. Men
heeft speciaal 9000 km gevlogen voor het convenant….

Van:  - DGMI @minienw.nl> 
Verzonden: maandag 14 oktober 2019 17:00
Aan:  - DGB @minienw.nl>;  - BSK
< @minienw.nl>;  - DGLM

@minienw.nl>;  - DGLM @minienw.nl>
CC:  - DGB @minienw.nl>;  - DGLM

@minienw.nl>
Onderwerp: RE: RONDZENDMAP-2019/9674 Er is een door u voltooide recordactie ongedaan
gemaakt, Termijn11 oktober: DGLM MZ Nota M Verzoek ondertekening convenant met Bonaire
Dat wordt 30 oktober, ik zet hem erop!

Van:  - DGB @minienw.nl> 
Verzonden: maandag 14 oktober 2019 16:12
Aan:  - BSK @minienw.nl>;  - DGB
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@minienw.nl>;  - DGLM
@minienw.nl>;  - DGLM < @minienw.nl>

CC:  - DGB < @minienw.nl>;  - DGLM
@minienw.nl>;  DGMI @minienw.nl>

Onderwerp: RE: RONDZENDMAP-2019/9674 Er is een door u voltooide recordactie ongedaan
gemaakt, Termijn11 oktober: DGLM MZ Nota M Verzoek ondertekening convenant met Bonaire
Doen we!
Groet,

Van:  - BSK < @minienw.nl>
Datum: maandag 14 okt. 2019 3:57 PM
Aan:  - DGB @minienw.nl>,  -
DGLM @minienw.nl>,  DGLM

@minienw.nl>
Kopie:  - DGB @minienw.nl>, ) -
DGLM @minienw.nl>
Onderwerp: RE: RONDZENDMAP-2019/9674 Er is een door u voltooide recordactie ongedaan
gemaakt, Termijn11 oktober: DGLM MZ Nota M Verzoek ondertekening convenant met Bonaire
Dank je wel  Kan je het onderwerp agenderen voor de volgende staf vergadering met de
minister?

 gesproken. Stond niet geagendeerd in de staf laatst begrijp ik.
Minister heeft nog dezelfde vragen als vorige week aldus  Is ze ergens aan gecommitteerd
zonder dat het eiland doet wat het moet doen.  en ik hebben  vorige week hierop
geantwoord. Het zijn dezelfde vragen ook al is de nieuwe versie van het convenant naar haar
toegegaan.
Ik breng gedeputeerde en gezaghebber vanavond op de hoogte.   net
bericht. Denk dat mijn hoofd er beter af kan dan die van 
Vriendelijke groet,

Van:  - DGB < @minienw.nl> 
Verzonden: maandag 14 oktober 2019 15:32
Aan: - BSK @minienw.nl>;  - DGLM

@minienw.nl>;  - DGLM @minienw.nl>
CC: - DGB < @minienw.nl>;  DGLM
< @minienw.nl>
Onderwerp: RE: RONDZENDMAP-2019/9674 Er is een door u voltooide recordactie ongedaan
gemaakt, Termijn11 oktober: DGLM MZ Nota M Verzoek ondertekening convenant met Bonaire
Allen,

 heeft hierover de minister niet gesproken.
Groet,

Van:  - BSK < @minienw.nl>
Datum: maandag 14 okt. 2019 12:24 PM
Aan:  - DGLM < @minienw.nl>,  -
DGLM < @minienw.nl>
Kopie:  - DGB < @minienw.nl>, 
- DGB @minienw.nl>,  - DGLM @minienw.nl>
Onderwerp: RE: RONDZENDMAP-2019/9674 Er is een door u voltooide recordactie ongedaan
gemaakt, Termijn11 oktober: DGLM MZ Nota M Verzoek ondertekening convenant met Bonaire
Ha  
Ik wacht nog even op bericht van  
Hij zou minister hebben gesproken bij MR 
Vanochtend heeft  een sms gestuurd ter herinnering. 
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We weten nog steeds niet wat de minister haar vragen en bedenkingen zijn. 
Ik probeer ook  te bereiken. 
Eind van de dag spreek ik Bonaire met  en  over drinkwater en
elektriciteit. Dan kan ik het en marge aangeven. Niet fijn, Bonaire zal zich geschoffeerd voelen.

Groeten,
 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van:  - DGLM @minienw nl> 
Verzonden: maandag 14 oktober 2019 12:10
Aan:  - DGLM < @minienw nl>
CC: ) - DGB @minienw nl>;  - BSK

@minienw nl>
Onderwerp: FW: RONDZENDMAP-2019/9674 Er is een door u voltooide recordactie ongedaan gemaakt,
Termijn11 oktober: DGLM MZ Nota M Verzoek ondertekening convenant met Bonaire

 
Goed om Bonaire te melden dat we intern nog paar weken nodig hebben om alles met pol top rond te krijgen.
Wie doet dat?

En dan het convenant de komende weken ergens agenderen voor de staf?
Ff navragen bij  waar de vragen van de minister zitten?

Vr groet

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: - DBO @minienw.nl> 
Verzonden: maandag 14 oktober 2019 11:35
Aan:  - DGLM @minienw nl>
CC  - DGB @minienw nl>
Onderwerp: FW: RONDZENDMAP-2019/9674 Er is een door u voltooide recordactie ongedaan gemaakt,
Termijn11 oktober: DGLM MZ Nota M Verzoek ondertekening convenant met Bonaire

Dag 

De minister tekent het convenant niet voordat ze deze besproken heeft.

Vriendelijke groet,

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van:  < @minienm.nl> 
Verzonden: maandag 14 oktober 2019 08:14
Aan: @minienw.nl>
Onderwerp: RONDZENDMAP-2019/9674 Er is een door u voltooide recordactie ongedaan gemaakt,
Termijn11 oktober: DGLM MZ Nota M Verzoek ondertekening convenant met Bonaire

Opmerking:
''zondag 13 oktober 2019 om 12:43:46 (GMT-02:00) Nieuwenhuizen, Cora van:''

RecordActie afgekeurd vanuit de eParafeer app:
Zie vorige keer. Eerst bespreken.

''vrijdag 4 oktober 2019 om 17:11:41 (GMT-02:00) Nieuwenhuizen, Cora van:''
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RecordActie afgekeurd vanuit de eParafeer app:
Eerst bespreken in de staf.

Er staat een recordactie voor u klaar in HPRM. Deze actie is opnieuw aan u toegewezen.

Open bijgevoegde bijlage om in HPRM het bestand en de recordactie van record RONDZENDMAP-2019/9674
te kunnen bekijken. 

Om de informatie en het bestand alleen te bekijken, kunt u de volgende link naar de HPRM webclient
gebruiken:
https://RM-Web frd.shsdir.nl/HPRMWebClientClassic?uri=14080460&t=record&lang=ln_dutch&mbd=false

--
Dit e-mailbericht is automatisch gegenereerd door HPRM (01 Productie).
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.



















Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: ) - DBO @minienw.nl>
Datum: woensdag 09 okt. 2019 8:32 PM
Aan: ) - DGLM @minienw.nl>
Kopie:  - BSK @minienw.nl>
Onderwerp: RE: RONDZENDMAP-2019/9674 Er is een door u voltooide recordactie ongedaan
gemaakt, HEDEN Termijn 4 oktober: DGLM MZ Nota M Verzoek ondertekening convenant met
Bonaire
Hoi 
Ik vermoed dat de minister wat pietluttig kan zijn met betrekking tot haar betrokkenheid:
eenmaal convenant getekend, hebben we wel een inspanningsverplichting. De vraag is of we
die moeten willen hebben, maar wellicht is dat een gepasseerd station.
Wat als ze het convenant niet kan tekenen? Dan JHD? En als we helemaal geen convenant
afsluiten, wat gaat er dan mis?
Vr. groet,

Van:  - DGLM < @minienw.nl> 
Verzonden: woensdag 9 oktober 2019 14:52
Aan:  DBO < @minienw.nl>
CC:  - BSK @minienw.nl>
Onderwerp: RE: RONDZENDMAP-2019/9674 Er is een door u voltooide recordactie ongedaan
gemaakt, HEDEN Termijn 4 oktober: DGLM MZ Nota M Verzoek ondertekening convenant met
Bonaire

Dank voor reactie op je vrije dag.
Doel van het convenant is dat Bonaire de havenzaken beter gaat organiseren. Daar staan
concrete zaken over in en dat er mogelijk investeringen komen in bijv. een vrachthaven.
Financiering daarbij kan komen uit allerlei bronnen: europese subsidies, renteloze leningen en
enveloppes voor de carib. Daar leggen we ons niet concreet op vast met het convenant.
Heb je hiermee een antwoord op je vraag? Wil je concept-convenant hebben?
Vr groet

Van: ) - DBO < @minienw.nl> 
Verzonden: woensdag 9 oktober 2019 11:56
Aan: ) - DGLM @minienw.nl>
CC:  - DBO @minienw.nl>;  - DBO
< @minienw.nl>
Onderwerp: FW: RONDZENDMAP-2019/9674 Er is een door u voltooide recordactie ongedaan
gemaakt, HEDEN Termijn 4 oktober: DGLM MZ Nota M Verzoek ondertekening convenant met
Bonaire

Kennelijk is er geen tijd geweest om dit convenant te bespreken vanmorgen? In dat geval
moet het wederom worden voorgelegd, maar de agenda van de minister zit eigenlijk
ramvol.
En ik vermoed dat de minister wil weten of ze door het zelf ondertekenen van een
convenant gedwongen wordt om een schop in de grond te zetten, ook al heeft Bonaire de
boel dan nog steeds niet goed georganiseerd. Het is toch een intentieverklaring.
Kan die info toegevoegd worden?
Grt 
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: @minienw.nl>
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Datum: vrijdag 04 okt. 2019 8:39 PM
Aan:  - DGB @minienw.nl>
Kopie:  - DGB @minienw.nl>,  DGLM

@minienw.nl>
Onderwerp: FW: RONDZENDMAP-2019/9674 Er is een door u voltooide recordactie ongedaan
gemaakt, HEDEN Termijn 4 oktober: DGLM MZ Nota M Verzoek ondertekening convenant met
Bonaire
Dag 

De minister wil het convenant eerst bespreken in de staf.

Vriendelijke groet, 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: @minienm.nl> 
Verzonden: vrijdag 4 oktober 2019 17:21
Aan:  < @minienw.nl>
Onderwerp: RONDZENDMAP-2019/9674 Er is een door u voltooide recordactie ongedaan gemaakt, HEDEN
Termijn 4 oktober: DGLM MZ Nota M Verzoek ondertekening convenant met Bonaire

Opmerking:
''vrijdag 4 oktober 2019 om 17:11:41 (GMT-02:00) Nieuwenhuizen, Cora van:''

RecordActie afgekeurd vanuit de eParafeer app:
Eerst bespreken in de staf.

Er staat een recordactie voor u klaar in HPRM. Deze actie is opnieuw aan u toegewezen.

Open bijgevoegde bijlage om in HPRM het bestand en de recordactie van record RONDZENDMAP-2019/9674
te kunnen bekijken. 

Om de informatie en het bestand alleen te bekijken, kunt u de volgende link naar de HPRM webclient
gebruiken:
https://RM-Web frd.shsdir.nl/HPRMWebClientClassic?uri=14080460&t=record&lang=ln_dutch&mbd=false

--
Dit e-mailbericht is automatisch gegenereerd door HPRM (01 Productie).
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.
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Hallo 

Ik sprak vanochtend kort met  Het gaat nog niet goed met hem maar hij vertelde dat jullie proberen
vandaag tussen de bedrijven door een staf overleg met de minister te houden en dat het convenant daarbij boven
op de agenda staat. Ik hoop dat het is gelukt. Zou je me svp even willen bellen om bij te praten.

Bvd

Op berichtgeving en correspondentie van Havenbedrijf Amsterdam N.V. is een disclaimer van toepassing. Lees
hier<https://www.portofamsterdam.com/nl/havenbedrijf/e-mail-disclaimer> de volledige tekst van de e-mail
disclaimer.

On notices and correspondence of Port of Amsterdam, a disclaimer applies. You can read the full e-mail
disclaimer here<https://www.portofamsterdam.com/en/port-amsterdam/e-mail-disclaimer>.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.

Op berichtgeving en correspondentie van Havenbedrijf Amsterdam N.V. is een disclaimer van toepassing. Lees
hier<https://www.portofamsterdam.com/nl/havenbedrijf/e-mail-disclaimer> de volledige tekst van de e-mail
disclaimer.

On notices and correspondence of Port of Amsterdam, a disclaimer applies. You can read the full e-mail
disclaimer here<https://www.portofamsterdam.com/en/port-amsterdam/e-mail-disclaimer>.
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havenbedrijf beter in te richten. In 2014 heeft het convenant 2014 hiertoe een goede impuls
gegeven en zijn er goede stappen gezet. Met het vernieuwde convenant 2019 hopen we dit
voort te zetten en nog grotere stappen te maken. Daarbij speelt dat de minister ook deels
verantwoordelijk is voor vlot en veilig scheepvaartverkeer op Bonaire en dat een goed
functionerend havenbedrijf ook in dit opzicht van belang is.
Uit het convenant volgen geen financiële consequenties voor wat betreft de aanleg van een
nieuwe haven. We doen eerst een verkenning (buca, mer, mkba, financieringsconstructie)
waarna mogelijk een planstudie start. Het kan dus nog een tijd duren voor we zover zijn. Het
havenbedrijf aldaar moet in ieder geval gezond genoeg zijn om de aanleg van een nieuwe
haven überhaupt te overwegen. De aanleg is daarbij een losstaand traject en de voorbereiding
en besluitvorming (apart besluit door de minister) zal waarschijnlijk nog wat jaren duren.
Wel zijn er kosten ten behoeve van de verkenning maar dat wordt gefinancierd uit het reeds
bestaande BES programmabudget. Bijkomend voordeel van het convenant 2019: Bonaire gaat
nu een deel mee betalen, iets wat ze de afgelopen jaren niet hebben gedaan.
Groet,

Van:  - HBJZ @minienw.nl> 
Verzonden: donderdag 7 november 2019 13:42
Aan:  - DGLM @minienw.nl>
CC: ) - HBJZ < @minienw.nl>
Onderwerp: RE: Convenant Bonaire
Hoi 
Bedankt. Ik ben morgen vrij. Mijn collega  kijkt er ook naar. Dus ook graag haar op de
hoogte houden.
Groet

Van:  - DGLM @minienw.nl> 
Verzonden: donderdag 7 november 2019 13:21
Aan: ) - HBJZ @minienw.nl>
CC:  - DGB @minienw.nl>;  -
HBJZ < @minienw.nl>
Onderwerp: RE: Convenant Bonaire
Begrijpelijk  dank.
Ik hoor morgen hopelijk van DBO wanneer de Minister tijd heeft om er naar te kijken. Ik
kom dan terug bij je voor een concreet tijdspad. Maar hoe eerder hoe beter natuurlijk.
Ik stuur je vanavond/morgenochtend ook nog wat toelichting op het convenan

Vriendelijke groet,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: - HBJZ < @minienw.nl>
Datum: donderdag 07 nov. 2019 12:55 PM
Aan:  - DGLM @minienw.nl>
Kopie:  - DGB @minienw.nl>, 
- HBJZ @minienw.nl>
Onderwerp: RE: Convenant Bonaire
Hallo 

 gaat over de totstandkoming van overeenkomsten. De inhoud ligt bij onze afdeling lucht
en scheepvaart. Ligt daarom ook voor de hand dat het wat de inhoud betreft ook aan ons wordt
voorgelegd. Ik zal er zsm naar kijken. Wanneer wil je uiterlijk reactie?
Groet

Van:  - DGLM @minienw.nl> 
Verzonden: donderdag 7 november 2019 12:52
Aan: ) - HBJZ < @minienw.nl>
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hier de volledige tekst van de e-mail disclaimer. 

On notices and correspondence of Port of Amsterdam, a disclaimer applies. You can read the full e-mail
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Op berichtgeving en correspondentie van Havenbedrijf Amsterdam N.V. is een disclaimer van toepassing. Lees
hier de volledige tekst van de e-mail disclaimer. 

On notices and correspondence of Port of Amsterdam, a disclaimer applies. You can read the full e-mail
disclaimer here.





Dit e-mailbericht is automatisch gegenereerd door HPRM (01 Productie).
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.





Vriendelijke groet,

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van:  @minienm.nl>
Verzonden: maandag 25 november 2019 08:19
Aan: r < @minienw.nl>
Onderwerp: RONDZENDMAP-2019/9674 U heeft een recordactie in HPRM, Termijn 25 november: DGLM
MZ Nota M Verzoek ondertekening convenant met Bonaire

Opmerking:
''zondag 13 oktober 2019 om 12:43:46 (GMT-02:00)   Nieuwenhuizen, Cora van:''

RecordActie afgekeurd vanuit de eParafeer app:
Zie vorige keer. Eerst bespreken.

''vrijdag 4 oktober 2019 om 17:11:41 (GMT-02:00)   Nieuwenhuizen, Cora van:''

RecordActie afgekeurd vanuit de eParafeer app:
Eerst bespreken in de staf.

Er staat een recordactie voor u klaar in HPRM. Open bijgevoegde bijlage om in HPRM de recordactie van
record (RONDZENDMAP-2019/9674) te kunnen uitvoeren.

De deadline voor het uitvoeren van de recordactie is 9-10-2019 om 09:00.

Om de informatie en het bestand alleen te bekijken, kunt u de volgende link naar de HPRM webclient
gebruiken:
https://RM-Web frd.shsdir.nl/HPRMWebClientClassic?uri=14080460&t=record&lang=ln_dutch&mbd=false
--
Dit e-mailbericht is automatisch gegenereerd door HPRM (01 Productie).
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.
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@minienw.nl>; ) - HBJZ @minienw.nl>; 
 HBJZ @minienw.nl>

CC: @mac.com>;  - DGLM
@minienw.nl>

Onderwerp: RE: OPM HBJZ OLB IenW Samenwerkingsconvenant Zeehavens Bonaire opnieuw
gewijzigde versie met opmerkingen 
Hallo  en 
Ik ben akkoord met de track-changes. Twee kleine tekstuele aanvullingen in artikel 18 en 37.
Met vriendelijke groet

Van: @portofamsterdam.com> 
Verzonden: vrijdag 29 november 2019 14:44
Aan:  HBJZ < @minienw.nl>; ) - DGLM

@minienw.nl>;  - HBJZ @minienw.nl>; 
) - HBJZ @minienw.nl>

CC: @mac.com>; ) - DGLM
@minienw.nl>

Onderwerp: OPM HBJZ OLB IenW Samenwerkingsconvenant Zeehavens Bonaire opnieuw
gewijzigde versie met opmerkingen 
Beste  en collega’s
Naar aanleiding van jullie reactie heb ik bijgevoegde nieuwe versie gemaakt in overleg met 
en 
Ik heb alle opmerkingen er uit gehaald en met track-changes zijn de wijzigen te zien.

. Dat was nog een
omissie.  is het hier inhoudelijk mee eens.
De beëindiging stel ik voor na 4 jaar ipv 3 omdat over 3 jaar er net een nieuw Bestuurscollege is
aangetreden en het is handiger dit met een beter ingewerkt college te vernieuwen.
Ik wil jullie, mede namens  en  verzoeken om dit maandag af te ronden zodat het zsm
ondertekend kan worden door beide partijen. De gedeputeerde is bereid daarvoor naar Den
Haag te komen.
Alvast dank voor jullie medewerking.
Met vriendelijke groet,
_______________________________________

T: +31 (0)20 
M: +31 (0)6 
E: @portofamsterdam.com
De Ruijterkade 7 | 1013 AA Amsterdam
P.O. Box 19406 | 1000 GK Amsterdam
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The Netherlands
www.portofamsterdaminternational.com
Op berichtgeving en correspondentie van Havenbedrijf Amsterdam N.V. is een disclaimer van toepassing. Lees
hier de volledige tekst van de e-mail disclaimer. 

On notices and correspondence of Port of Amsterdam, a disclaimer applies. You can read the full e-mail
disclaimer here.





Onderwerp: Bonaire
Hi,  wil overleg hierover. M had opmerking over wenselijkheid cruiseschepen gemaakt.
Mi ging haar opmerking over de verlenging van de pier in relatie tot koraal. In overleg met
Stinapa, de natuurclub, wordt het koraal verplaatst. Stinapa heeft geen bezwaar tegen
verlenging. Alle vergunningen zijn verleend.
Gr,
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Bestuurskern 
Dir.Maritieme Zaken 
Afd. Zeehavens 
 

Den Haag 
Postbus 20901 
2500 EX  Den Haag 
 

Contactpersoon 
 

 
 

 
@minienw.nl 

 
Datum 
4 december 2019 

 

 

 

De Minister 
   

 
Verzoek ondertekening convenant met Bonaire 

 

Doel 
U te verzoeken bijgaand Samenwerkingsconvenant Zeehavens Bonaire te 
ondertekenen en in te stemmen met een fotomoment begin volgend jaar. 
 
Toelichting convenant 
U bent reeds per nota d.d. 23 september jl. (tevens bijgevoegd) geïnformeerd 
over het samenwerkingsconvenant. De kern van het samenwerkingsconvenant is 
een basis waarmee we de komende jaren vooruit kunnen om de 
haveninfrastructuur op Bonaire verder te bevorderen, uiteraard met inachtneming 
van alle randvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld bescherming en behoud van het 
koraal, en zonder onze handen direct (financieel) te binden. 
 
Inmiddels is een voor ondertekening vatbare versie gereed. Ten opzichte van de 
voorgaande versie is een aantal redactionele en technische wijzingen 
doorgevoerd, zoals bijvoorbeeld de nummering en verwijzingen naar 
wetswijzigingstrajecten, maar de strekking en inhoud blijft hetzelfde. 
 
Ondertekening 
Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) is akkoord met de thans aan u aangeboden 
versie van het samenwerkingsconvenant. Indien u ook akkoord bent, zal het OLB 
het samenwerkingsconvenant als eerste ondertekenen. Vervolgens zal aan u de 
fysieke versie van samenwerkingsconvenant worden aangeboden ter 
medeondertekening. 
 
Fotomoment 
Voor de onderlinge relatie en het aantonen van commitment (van zowel ons aan 
OLB, als OLB aan bevolkging Bonaire) zou het mooi zijn als begin volgend jaar een 
kort ceremonieel fotomoment kan worden ingepland om stil te staan bij het 
samenwerkingsconvenant. De Gedeputeerde kan hiervoor naar Den Haag afreizen. 
Indien u hiermee instemt, zal naar een geschikte datum en locatie worden 
gezocht. 
 
Persbericht 
Het OLB is voornemens een persbericht te publiceren omtrent de ondertekening 
van het convenant. Het persbericht zal met DCO worden afgestemd. 
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Minister 

 

Bestuurskern 
Dir. Maritieme Zaken 
Afd. Zeehavens 
 
Rijnstraat 8 
Den Haag 
Postbus 20904 
2500 EX  Den Haag 
 
Contactpersoon 

 
    

 
@minienw.nl 

 
Datum 
23 september 2019 
 
Kenmerk 
IenW/BSK/2019-206282 
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Verzoek ondertekening convenant met Bonaire 

 

 

 

Doel 
U te verzoeken in de periode tussen 9 en 18 oktober ca. 20 a 30 minuten uit te 
trekken voor het ondertekenen van een hernieuwde intentieverklaring over 
maritieme aangelegenheden uit 2014. 
 
Advies 
Voor gezaghebber en gedeputeerde Economische Zaken van Bonaire is het van 
groot belang dat u aan de bewoners laat zien achter de maritieme plannen van 
dit bestuur staat en tijd hiervoor reserveert in de periode dat zij in Nederland 
zijn. Op dit moment wordt er nog hard aan de teksten gewerkt, maar de 
verwachting is dat u op tijd een voor ondertekening vatbare versie kunt 
ontvangen. U zult dan ook de annotatie voor het overleg toegestuurd krijgen. 
 
Achtergrond 
Om de werkrelaties te bestendigen en een structuur te bieden aan het vele 
werk, is in 2014 een intentieverklaring met Bonaire getekend (zie bijlage). Dit 
heeft geleid tot het oprichten van een Stuurgroep Bonaire Zeehavens, onder 
voorzitterschap van gezaghebber Edison Rijna. In de stuurgroep, waaraan 
naast de directie MZ ook BZK, havenbedrijf Amsterdam en FMC deelnemen, 
zijn belangrijke besluiten genomen over de renovatie van de 
afhandelingspieren te Kralendijk (eind 2018 afgerond), over verbeteringen in 
het havenbedrijf en over de aanstaande verlenging van de Zuidpier.  
 
Deze dialoog met Bonaire heeft geleid tot transparantie, korte lijnen maar 
bovenal vertrouwen over en weer.  
 
Toch is er ruimte voor verbeteringen. Zo heeft het Havenbedrijf Amsterdam al 
twee jaar geleden een nieuwe havenverordening en –reglementen voor Bonaire 
opgesteld, maar zijn deze tot op heden nog steeds niet bekrachtigd. Ook de 
haventarieven dienen op een moderne leest te worden geschoeid en kunnen 
een inhaalslag gebruiken daar zij in ieder geval de laatste 20 jaar niet zijn 
geïndexeerd. Het havenbedrijf Bonaire dient op meer afstand te komen van de 
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dagelijkse politiek en wellicht ondergebracht worden in 1 holding met de 
luchthaven. Daarnaast is het de grote wens van Bonaire te bezien op welke 
wijze een nieuwe vrachthaven gerealiseerd zou kunnen worden. 
 
Om al deze processen goed in te kunnen bedden in de eilandelijke taken heeft 
het OLB verzocht om een herijking van de intentieverklaring uit 2014. Dit 
verzoek hebben wij welwillend aanvaard, mede om te komen tot een veel 
minder vrijblijvend akkoord als het om de acties van de zijde van het OLB 
gaat. Zo is men wel altijd bereid interesse te tonen voor de hardware, de 
haveninfrastructuur van een nieuwe vrachthaven, maar is dat in veel mindere 
mate het geval als het gaat om de software, het verbeteren van het 
havenbedrijf en de rol van de havenmeester als havenautoriteit. De discussie 
over de havenverordening spreekt daarbij boekdelen.  
 
Inhoudelijk zijn de intenties uit 2014 niet veranderd, maar ligt het in de 
bedoeling om deze nu meer dwingend en meer volgend te maken: als er geen 
resultaten worden behaald in de software, zal ook de gedachtevorming over de 
hardware worden getemporiseerd. Er zal dan ook een uitvoeringsagenda 
worden opgenomen. 
 
Overigens is een nieuwe vrachthaven niet heel snel gerealiseerd, zoals Bonaire 
zou willen (‘gewoon beginnen met bouwen’). De al eerder opgestelde 
functionele en technische eisen moeten nogmaals tegen het licht worden 
gehouden, er dient een milieueffectrapportage te worden opgesteld, als ook 
een business case. Ook is het plan om een MKBA op te stellen, want de 
investeringen dienen wel maatschappelijke baten te hebben, zoals bijvoorbeeld 
lagere consumentprijzen. Meest belangrijke is wellicht de op te stellen 
financieringsconstructie en de mogelijkheid en bereidheid van het OLB om zelf 
bij te dragen en/of op termijn terug te betalen. Het is daarom van groot belang 
dat ook de haventarieven sterk worden verbeterd.  
 
Kortom een intentieverklaring (convenant of bestuursakkoord, naar een goede 
titel wordt nog gezocht), waarmee we jaren vooruit kunnen, zonder onze 
handen direct (financieel) te binden. 
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Dag 

De minister wil graag dat de passages over het koraal in het convenant worden gehighlight.

Zou je daarvoor kunnen zorgen en mij kunnen berichten?

Vriendelijke groet,

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: @minienm.nl>
Verzonden: woensdag 11 december 2019 13:29
Aan: @minienw.nl>
Onderwerp: RONDZENDMAP-2019/12819 Er is een door u voltooide recordactie ongedaan gemaakt, Termijn
12 december: DGLM MZ Nota M Verzoek tekenen Samenwerkingsconvenant Zeehavens Bonaire

Opmerking:
''woensdag 11 december 2019 om 13:24:27 (GMT-01:00)   Nieuwenhuizen, Cora van:''

RecordActie afgekeurd vanuit de eParafeer app:
Ik zie nog steeds niets?

''woensdag 11 december 2019 om 13:14:18 (GMT-01:00)   Nieuwenhuizen, Cora van:''

RecordActie afgekeurd vanuit de eParafeer app:
Zie groentje.

''dinsdag 10 december 2019 om 10:53:32 (GMT-01:00)   :''
Na akkoord M IenW, wacht op het fysieke exemplaar van het Samenwerkingsconvenant.

''maandag 9 december 2019 om 11:26:15 (GMT-01:00)   
Vraag van de minister had vooral betrekking op het behoud van het koraal. Bij de verleningen van de pier zijn
concrete afspraken (met o.a. RWS en Stichting Nationale Parken) over behoud en bescherming koraal gemaakt.
Ook bij de in de convenant te verrichten werkzaamheden zal bescherming van het koraal een randvoorwaarden
zijn, dit is onderdeel van een Milieu Effect Rapportage (artikel 25). Dit is ook reeds aan de minister
meegegeven.
Volledigheidshalve is dit punt nu explicieter benoemd in de oplegnota.

''vrijdag 6 december 2019 om 20:38:10 (GMT-01:00)   :''

RecordActie afgekeurd vanuit de eParafeer app:
Gelet op de vragen van de minister over de wenselijkheid van cruiseschepen aldaar, graag even overleg over
deze convenant.

Er staat een recordactie voor u klaar in HPRM. Deze actie is opnieuw aan u toegewezen.

Open bijgevoegde bijlage om in HPRM het bestand en de recordactie van record RONDZENDMAP-
2019/12819 te kunnen bekijken.

Om de informatie en het bestand alleen te bekijken, kunt u de volgende link naar de HPRM webclient
gebruiken:
https://RM-Web frd.shsdir.nl/HPRMWebClientClassic?uri=14286666&t=record&lang=ln_dutch&mbd=false

--
Dit e-mailbericht is automatisch gegenereerd door HPRM (01 Productie).
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
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verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.





Aan: ) - HBJZ < @minienw.nl>;
@portofamsterdam.com>; 

 HBJZ @minienw.nl>;
) - HBJZ < @minienw.nl>

CC: @mac.com>; ) -
DGLM @minienw.nl>;  - BSK

@minienw.nl>
Onderwerp: RE: OPM HBJZ OLB IenW Samenwerkingsconvenant
Zeehavens Bonaire opnieuw gewijzigde versie met opmerkingen 
Goedemiddag allen,
Hierbij volledigheidshalve de ‘schone’ versie die ik vanmiddag de lijn
in zal doen richting de minister.
Vriendelijke groet,

Van: ) - HBJZ @minienw.nl> 
Verzonden: maandag 2 december 2019 10:46
Aan: @portofamsterdam.com>; 

 - DGLM < @minienw.nl>;  -
HBJZ @minienw.nl>; ) -
HBJZ @minienw.nl>
CC: @mac.com>; ) -
DGLM @minienw.nl>
Onderwerp: RE: OPM HBJZ OLB IenW Samenwerkingsconvenant
Zeehavens Bonaire opnieuw gewijzigde versie met opmerkingen 
Hallo  en 
Ik ben akkoord met de track-changes. Twee kleine tekstuele
aanvullingen in artikel 18 en 37.
Met vriendelijke groet

Van: @portofamsterdam.com> 
Verzonden: vrijdag 29 november 2019 14:44
Aan:  - HBJZ @minienw.nl>;

 DGLM @minienw.nl>; 
( @minienw.nl>; 

- HBJZ @minienw.nl>
CC: @mac.com>; 
DGLM @minienw.nl>
Onderwerp: OPM HBJZ OLB IenW Samenwerkingsconvenant
Zeehavens Bonaire opnieuw gewijzigde versie met opmerkingen 
Beste  en collega’s
Naar aanleiding van jullie reactie heb ik bijgevoegde nieuwe versie
gemaakt in overleg met  en .
Ik heb alle opmerkingen er uit gehaald en met track-changes zijn de
wijzigen te zien.
Nagenoeg alle opmerkingen van jullie zijn overgenomen hier en daar
met enige moeite. Zo begrijpen we niet waarom de minister het OLB
niet zou kunnen ondersteunen bij het verkrijgen van een subsidie en
alleen maar kan ondersteunen bij het aanvragen. In het proces van
verkrijgen is bijv ministeriële ondersteuning richting BZK of EU erg
handig en kan productief zijn maar blijft ondersteunen en er wordt op
geen enkele wijze een resultaatverantwoordelijkheid genomen.
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In art 18 is nu expliciet de dienstverlening door sleepboten
opgenomen. Dat was nog een omissie.  is het hier inhoudelijk
mee eens.
De beëindiging stel ik voor na 4 jaar ipv 3 omdat over 3 jaar er net een
nieuw Bestuurscollege is aangetreden en het is handiger dit met een
beter ingewerkt college te vernieuwen.
Ik wil jullie, mede namens  en  verzoeken om dit maandag af
te ronden zodat het zsm ondertekend kan worden door beide
partijen. De gedeputeerde is bereid daarvoor naar Den Haag te
komen.
Alvast dank voor jullie medewerking.
Met vriendelijke groet,
_______________________________________

T: +31 (0)20 
M: +31 (0)6 
E: @portofamsterdam.com
De Ruijterkade 7 | 1013 AA Amsterdam
P.O. Box 19406 | 1000 GK Amsterdam
The Netherlands
www.portofamsterdaminternational.com
Op berichtgeving en correspondentie van Havenbedrijf Amsterdam N.V. is een
disclaimer van toepassing. Lees hier de volledige tekst van de e-mail disclaimer. 

On notices and correspondence of Port of Amsterdam, a disclaimer applies. You
can read the full e-mail disclaimer here.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and
delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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DGRW < @minienw.nl>;  - BSK @minienw.nl>;
) - ILT @ILenT.nl>;

@rws.nl>;  - BSK @minienw.nl>
CC:  - DGB @minienw.nl>; ) - DGMI

@minienw.nl>; ten@rws.nl>;
) - DGLM @minienw.nl>;

@rws.nl>;  FMC @minienw.nl>
Onderwerp: IenW stuurgroep CN agenda en documenten
Beste leden van de stuurgroep CN,
Bijgaand ontvangt u de agenda en de stukken voor het overleg op woensdag 20 november van
15:30 tot 16:30 in de Waalzaal.
Met vriendelijke groet,
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Verlenging
Opdracht verleend aan aannemer(s) door OLB
Opdracht verlening PoAI voor Project Management door OLB volgt snel
Verlenging wordt gecombineerd met vernieuwing zwempier en verlenging
visserspier

Professionalisering
Implementatie van voorgestelde Haven Organisatie van start
Havenreglement akkoord BC op 6 december, geen vragen van stakeholders tijdens
inzage termijn. Aanname door Eilandsraad volgt.
Havenbelastingverordening in ontwikkeling

Convenant Zeehavens Bonaire
Getekend door OLB, nog niet Minister
PoAI gaat offerte opstellen voor uitvoering van PM rol genoemd in convenant

Opdrachtgeverschap I&W of OLB?
Vooruitblik:

Aansturing vanuit I&W komende periode
Viering afsluiting Noodherstel

Inplannen van een afspraak met stakeholders (RWS, I&W, HbA, PoAI) om de
afronding van het noodherstel te vieren

Stuurgroep
Laatste stuurgroep was half 2019, gezien de ontwikkelingen rondom de haven is
het handig een SG in te plannen op korte termijn. Wie is hiervoor in de lead? (OLB
of I&W)

MOP 2020 – Deelname PoAI?
Afstemming overige ontwikkelingen met impact op havens Bonaire (v.b. interactie
stuurgroep brandstof voorziening)

Tot maandag.
Met vriendelijke groet,

_______________________________________

T: +31 (0)20 
M: +31 
E: @portofamsterdam.com
De Ruijterkade 7 | 1013 AA Amsterdam
P.O. Box 19406 | 1000 GK Amsterdam
The Netherlands
www.portofamsterdaminternational.com
Op berichtgeving en correspondentie van Havenbedrijf Amsterdam N.V. is een disclaimer van toepassing. Lees
hier de volledige tekst van de e-mail disclaimer. 

On notices and correspondence of Port of Amsterdam, a disclaimer applies. You can read the full e-mail
disclaimer here.
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Verzonden: vrijdag 17 januari 2020 17:00
Aan: PostbusAfgehandeldeNotasMinister <PostbusAfgehandeldeNotasMinister@minienw.nl>
Onderwerp: RONDZENDMAP-2020/199 U heeft een recordactie in HPRM, DGLM MZ Nota M
verzoek fotomoment Samenwerkingsconvenant Zeehavens Bonaire
Opmerking:
''dinsdag 14 januari 2020 om 20:55:18 (GMT-01:00) :''
geen opmerkingen
Er staat een recordactie voor u klaar in HPRM. Open bijgevoegde bijlage om in HPRM de
recordactie van record (RONDZENDMAP-2020/199) te kunnen uitvoeren.
De deadline voor het uitvoeren van de recordactie is 28-01-2020 om 13:34.
Om de informatie en het bestand alleen te bekijken, kunt u de volgende link naar de HPRM
webclient gebruiken:
https://RM-Web.frd.shsdir.nl/HPRMWebClient?
uri=14352390&t=record&lang=ln_dutch&mbd=false
--
Dit e-mailbericht is automatisch gegenereerd door HPRM (01 Productie).
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and
delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
>> This message may contain information that is not
intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested
to inform the sender and delete the message. The State
accepts no liability for damage of any kind resulting
from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.
>> 
>

Op berichtgeving en correspondentie van Havenbedrijf
Amsterdam N.V. is een disclaimer van toepassing. Lees hier de
volledige tekst van de e-mail disclaimer. 

On notices and correspondence of Port of Amsterdam, a
disclaimer applies. You can read the full e-mail disclaimer here.

Op berichtgeving en correspondentie van Havenbedrijf Amsterdam N.V. is een
disclaimer van toepassing. Lees hier de volledige tekst van de e-mail disclaimer. 

On notices and correspondence of Port of Amsterdam, a disclaimer applies. You
can read the full e-mail disclaimer here.





< @portofamsterdam.com>; 
@portofamsterdam.com>

Onderwerp: Verzoek voor een stuurgroep meeting
Beste  / 
Gisteren krijg ik een verzoek van gezag voor een stuurgroep haven. Hij
wil graag deze meeting organiseren voor dat ze naar NL reizen.
Voorstel van kabinet gezaghebber is voor Januari 31, 0900 Bonaire
tijd. Onderwerpen tot nu toe zou zijn:

1. Verlenging pier
2. Meerstoel en fenders op het pier
3. Nieuwe goederenhaven
4. Haven verordening
5. Professionalisering haven

Graag laat me weten als dit nog kan worden georganiseerd.
groeten

Kaya Charles E.B. Hellmund 1
Kralendijk, Bonaire, C.N.
T: (+599)  ext.  /  M: +599 
E: @bonairegov.com
Op berichtgeving en correspondentie van Havenbedrijf Amsterdam N.V.
is een disclaimer van toepassing. Lees hier de volledige tekst van de e-
mail disclaimer. 

On notices and correspondence of Port of Amsterdam, a disclaimer
applies. You can read the full e-mail disclaimer here.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievel jk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts
no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Aan: ) - DGLM < @minienw.nl>,  DGB
@minienw.nl>

Kopie: @portofamsterdam.com>, 
@portofamsterdam.com>

Onderwerp: Verzoek voor een stuurgroep meeting

Beste  / 
Gisteren krijg ik een verzoek van gezag voor een stuurgroep haven. Hij wil graag deze meeting
organiseren voor dat ze naar NL reizen.
Voorstel van kabinet gezaghebber is voor Januari 31, 0900 Bonaire tijd. Onderwerpen tot nu toe
zou zijn:

1) Verlenging pier
2) Meerstoel en fenders op het pier
3) Nieuwe goederenhaven
4) Haven verordening
5) Professionalisering haven

Graag laat me weten als dit nog kan worden georganiseerd.
groeten

Kaya Charles E.B. Hellmund 1
Kralendijk, Bonaire, C.N.
T: (+599)  M: +599 
E: @bonairegov.com
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Groet 

Outlook voor iOS downloaden
Op berichtgeving en correspondentie van Havenbedrijf Amsterdam N.V. is een disclaimer van toepassing. Lees
hier de volledige tekst van de e-mail disclaimer. 

On notices and correspondence of Port of Amsterdam, a disclaimer applies. You can read the full e-mail
disclaimer here.
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Veel agenda problemen opgelost door de creatieve .
 heeft laten weten dat ze vrijdag kan.

Even een aantal praktische zaken.

1. Woensdagochtend bericht aan deelnemers met mededeling dat agenda volgt.
2. Agenda maken iom Bonaire )
3. Notities voor vergadering maken
4. Reserveren van vergaderzaal met video-conference faciliteiten die werkt als we er

zijn.

Zullen we dit samen organiseren en en hoe zit je met je tijd? Woensdag ben je bij HbA met
havenmeester Saba. Ik kan woensdag eea doen maar donderdag niet. Ik kan 1 doen maar
heb geen recente verzendlijst, jij wel?
Ik zal 2 doen in overleg met  en terugkoppeling met jou.
3. Zal ik zo veel mogelijk morgen doen.
Wil jij svp 4 regelen.
Ik kan vrijdag om 16.30 bij jullie zijn om eea voor te bespreken

Woensdagochtend ff bellen?
Groet 

Outlook voor iOS downloaden
Op berichtgeving en correspondentie van Havenbedrijf Amsterdam N.V. is een disclaimer van toepassing. Lees
hier de volledige tekst van de e-mail disclaimer. 

On notices and correspondence of Port of Amsterdam, a disclaimer applies. You can read the full e-mail
disclaimer here.
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@portofamsterdam.com>; 
< @minbzk.nl>;  - FMC < @minienw.nl>; 
- DGB < @minienw.nl>; 

@bonairegov.com>; @outlook.com;
@mac.com>; @bonairegov.com>;  - DGLM

@minienw.nl>; @portofamsterdam.com>; 
@bonairegov.com>;  DGLM

@minienw.nl>
Onderwerp: Re: Agenda Stuurgroep Bonaire Zeehavens 21 mei
Beste leden van de Stuurgroep Zeehavens Bonaire,
In overleg met de waarnemend secretaris, , en een groot aantal van de
Stuurgroepleden is geconcludeerd dat op vrijdag 31 januari om 12.00 Bonaire Tijd dus
17.00 Nederlandse tijd een Stuurgroep vergadering zal worden gehouden per video-
conference.
Definitieve agenda en stukken zullen de komende dagen worden verspreid in overleg met
de direct betrokkenen, onderstaand een concept-agenda
1. Samenwerkingsconvenant Zeehavens Bonaire (Inhoud, ondertekening, organisatie, financiën)
2. Haven Verordening
3. Nieuwe goederenhaven (proces voor MKBA, Businesscase, MER, ontwikkelingen WEB)
4. Professionalisering haven
5. Verlenging Zuidpier (uitvoering en afmeervoorzieningen)
6. nieuwe havenontwikkelingen zoals brandstofpier
NB. de onderwerpen 2, 3 en 4 maken onderdeel uit van het Convenant.
De laatste Stuurgroep vergadering was in mei 2019 en het heeft geen zin om het verslag van die
vergadering te bespreken.
Graag verzoeken wij jullie om eventuele aanvullingen op deze concept-agenda te sturen aan 

 en ondergetekende.
Met vriendelijke groet,

Op berichtgeving en correspondentie van Havenbedrijf Amsterdam N.V. is een disclaimer van toepassing. Lees
hier de volledige tekst van de e-mail disclaimer. 

On notices and correspondence of Port of Amsterdam, a disclaimer applies. You can read the full e-mail
disclaimer here.
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Uw counterparts 
Mogelijk dat Bonaire aangeeft dat het maken van het convenant een lange 
aanlooptijd had. In het najaar 2019 heeft in Den Haag het convenant 
vertraging opgelopen vanwege prangende prioriteiten zoals het stikstofdossier.  
 
In de Stuurgroep Zeehaven Bonaire heeft directeur Maritiem Brigit Gijsbers 
ingebracht dat u tijdens het tekenmoment zal aangeven dat er van Bonaire ook 
een financiële bijdrage wordt verwacht. Dit conform wat ook in het convenant 
is overeengekomen. Deze opmerking werd tijdens de Stuurgroep als feit 
geaccepteerd door Bonaire.  
  
Politieke context 
Voor het bestuurscollege van Bonaire betekent de ondertekening van het 
convenant een belangrijk politieke mijlpaal. Een goed lopend, veilig en 
rendabel havenbedrijf met een stevige rol van de havenmeester als 
havenautoriteit is van groot belang voor de maritieme bestendigheid van 
Bonaire. Het convenant geeft een impuls aan Bonaire om hiermee verder aan 
de slag te gaan en biedt ons de mogelijkheid om hierin beter te sturen. Ook is 
dit van belang nu u deels een systeemverantwoordelijk heeft voor de 
maritieme veiligheid op Bonaire.  
 
Kernpunten dossier 

- De kern van het samenwerkingsconvenant is een basis waarmee we de 
komende jaren vooruit kunnen om de haven(infra)structuur op Bonaire 
verder te bevorderen. 

- Met het convenant worden een aantal concrete taken in het leven 
geroepen met betrekking tot het havenbedrijf Bonaire, de nautische 
dienstverlening, de infrastructuur, de financiën en de 
uitvoeringsorganisatie. 

- De taken worden binnen de Stuurgroep Zeehavens verder uitgewerkt 
en toebedeelt. 

- Bonaire heeft ingestemd met een kostenverdeling van 60% IenW en 
40% Bonaire. Partijen zullen in goed onderling overleg de kosten 
voorvloeiende uit de acties genoemd in dit convenant, dan wel nieuw te 
formuleren acties, begroten en bepalen.   

- Het ondertekeningmoment biedt een mooi impuls voor de onderlinge 
relatie en het aantonen van commitment (van zowel ons aan OLB, als 
OLB aan bevolking Bonaire). 

 
Toelichting 
Om de werkrelaties te bestendigen en een structuur te bieden aan het vele 
werk, is in 2014 een intentieverklaring met Bonaire getekend. Dit heeft geleid 
tot het oprichten van een Stuurgroep Bonaire Zeehavens, onder 
voorzitterschap van gezaghebber Edison Rijna. In de stuurgroep, waaraan 
onder andere de directie MZ en havenbedrijf Amsterdam deelnemen, zijn 
belangrijke besluiten genomen over de renovatie van de afhandelingspieren te 
Kralendijk (eind 2018 afgerond), over verbeteringen in het havenbedrijf en 
over verlenging/renovatie van een aantal pieren. Deze dialoog met Bonaire 
heeft geleid tot transparantie, korte lijnen maar bovenal vertrouwen over en 
weer.  
Toch is er ruimte voor verbeteringen. Inhoudelijk zijn de intenties uit 2014 niet 
veranderd, maar ligt het in de bedoeling om deze nu meer dwingend te maken: 
als er geen resultaten worden behaald in de software, zal ook de 
gedachtevorming over de hardware worden getemporiseerd. 



 

 Pagina 3 van 3 

 

 
Een goed lopend, veilig en rendabel havenbedrijf met een stevige rol van de 
havenmeester als havenautoriteit is van groot belang voor de maritieme 
bestendigheid van Bonaire. Het convenant geeft een impuls aan Bonaire om 
hiermee verder aan de slag te gaan en biedt ons de mogelijkheid om hierin 
beter te sturen. Ook van belang nu u deels een systeemverantwoordelijk heeft 
voor de maritieme veiligheid op Bonaire.  
 
Met de ondertekening van het convenant zal geen (financiële) verplichting 
worden aangegaan tot het aanleggen van een nieuwe haven. Wel zal er een 
verkenning plaatsvinden. De kosten hiervan worden gedekt door het bestaande 
BES programmabudget. De verkenning zal onder andere bestaan uit een 
Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse, Business Case, milieueffectrapportage 
(PlanMER) – waarbij de bescherming van het koraal ook in acht wordt 
genomen – en onderzoek naar financieringsconstructies.  
Een eventueel besluit tot het aanleggen van een nieuwe haven is een losstaand 
traject en zal te zijner tijd uiteraard eerst door u moeten worden beoordeeld. 
Al met al zal de verkenning en een eventuele voorbereiding op een besluit tot 
aanleggen van een nieuwe haven meerdere jaren in beslag nemen. 
De verplaatsing van de zeehaven loopt mee in de inventarisatie voor het 
nieuwe Kabinet van  van de 
interdepartementale werkgroep ‘Inhalen achterstanden CN’ (naar aanleiding 
van de Kabinetsreactie d.d. 4 oktober 2019).  
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Ter informatie: Op dinsdag 11 februari van 09.00 – 09.30 uur is de ondertekening van het samenwerkingsconvenant
tussen minister Van Nieuwenhuizen en het Openbaar Lichaam Bonaire gepland. Van de zijde van Bonaire zijn
gezaghebber Edison Rijna, gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe en  aanwezig.
De ondertekening vindt plaats in de Maaszaal, op het politieke plein op de 11e etage.
Graag voorbereiden voor de minister.
Groeten, 
Met vriendelijke groet,

 

Tel. (070-)  
Rijnstraat 8, Den Haag.  

@minienw.nl
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Van:  DGLM
Aan: "
Onderwerp: RE: Stuurgroep
Datum: woensdag 24 juni 2020 09:05:00
Bijlagen: image002.png

Ha 
Donderdag is lastig om stuurgroep te organiseren.  haar agenda is al helemaal vol. Voor
de stuurgroep moeten we een andere datum prikken. Volgende week ben ik een paar dagen
met vakantie.
We zouden bijvoorbeeld een stuurgroep kunnen hebben op 8, 9 of 10 juli?
Dan hebben jullie ook meer kunnen overleggen over het verzelfstandigen.
Groet,

Van:  
Verzonden: woensdag 24 juni 2020 03:14
Aan: - DGLM 
Onderwerp: Stuurgroep

Alles goed daar?

Gezag en Elvis willen graag een stuurgroep op donderdag.
Maar ik zit morgen met hun en  Dus mischien hoef het niet door te gaan.
Maar het is wel Moeilijk om een stuurgroep te organiseren?
Mischien een webmeeting met jij? Maar iederen werk remote behalve wij hier op Bonaire.
Graag jouw meening hier over.
Groeten

Kaya Charles E.B. Hellmund 1
Kralendijk, Bonaire, C.N.
T: (+599)  / (+599)  ext

@bonairegov.com

59.
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Onderwerp: EenVandaag bezig met een repo hierover. Willen graag ook reactie van M voor camera aangezien zij het
investeringsbesluit heeft genomen. Kun jij input geven voor een mogelijke reactie? Dank!

Ministerie Infra en Milieu
The Netherlands
Tel +31
@: @miniem nl
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Sinds ca. 2 weken geleden ontvang ik berichten van personen en organisaties (waaronder
bijvoorbeeld WNF) over de plannen voor een vrachthaven in Hato. In eerste instantie dacht ik
dat mensen de ideeën voor een pier bij BOPEC verwarden omdat de zorgen hetzelfde zijn:
aanwezigheid koraal, op de rand van marine reserve en ramsar gebied. Echter zijn er onlangs ook
een aantal berichten in de media over gekomen met vervolgens het volgende nieuwsartikel op
de website van het OLB: https://www.bonairegov.com/pa/content/investigashon-
relashon%C3%A1-ku-posibel-haf-di-karga-nobo-na-boneiru-onderzoek-gestart-naar.
Daarin staat aan het eind van het artikel: “Het BC heeft samen met het ministerie van I&W
opdracht gegeven om de financiële en economische haalbaarheid van een nieuwe haven te
onderzoeken. De tweede stap zal zijn om te onderzoeken op welke wijze de nieuwe haven in
gezamenlijkheid gefinancierd kan worden. Er zal onder meer een MER (Milieu Effect Rapportage)
worden gemaakt.”
Zou je mij misschien iets meer over dit proces (de geschiedenis of reeds genomen stappen,
vervolgproces, doelstelling en afwegingen, etc.) kunnen vertellen? Tot nu toe als ik hierover
gevraagd wordt moet ik antwoorden dat ik hier niets van weet (ik zeg het wel wat subtieler
natuurlijk), en dat versterkt voor de mensen het gevoel dat de ministeries onderling niet praten
en afstemmen.
Alvast bedankt!

Groet,

-------------------------------------------------------------------
Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV)
National Office for the Caribbean Netherlands (RCN)
Kaya Gob. Debrot 46 | Bonaire, Caribbean Netherlands
P.O. Box 357
-------------------------------------------------------------------
T (+599) 
M (+599) 

@rijksdienstcn.com
http://rijksdienstcn.com

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van: ) - DGMI @minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 9 februari 2021 17:18
Aan: - DGLM @minienw.nl>; ) -
DGLM @minienw.nl>
CC: ) - DGLM @minienw.nl>
Onderwerp: FW: Onderzoek nieuwe vrachthaven Bonaire
Dag 
Trekt wel de aandacht. Zie ook vraag van collegas LNV. Als IenW hebben we samen met LNV
een Natuur en milieubeleidsplan opgesteld en deze is vorig jaar in de kamer vastgesteld. In de
wandelgangen bekend als het ¨koraalreddingsplan¨ Komt erop neer dat voor infraprojecten
MER studies moeten worden gedaan dus niet zoveel nieuws voor de zeehaven. Wel moeten we
vanuit het Rijk een verhaal hebben en voor wat dat betreft was ik op zoek naar de oorzaak van
de belangstelling; dat was dus enkel en alleen een gezamenlijke opdracht (IenW/OLB) om de
haalbaarheid te onderzoeken? Nog een vraagje; wie doet de communicatie vanuit het RCN?
Vanuit projectbrandstof zijn we nl ook met communicatie bezig.
Grt

Van:  @rijksdienstCN.com> 
Verzonden: dinsdag 9 februari 2021 15:33
Aan: ) - DGMI @minienw.nl>
CC:  @minlnv.nl>
Onderwerp: Onderzoek nieuwe vrachthaven Bonaire
Hoi 
Sinds ca. 2 weken geleden ontvang ik berichten van personen en organisaties (waaronder
bijvoorbeeld WNF) over de plannen voor een vrachthaven in Hato. In eerste instantie dacht ik
dat mensen de ideeën voor een pier bij BOPEC verwarden omdat de zorgen hetzelfde zijn:
aanwezigheid koraal, op de rand van marine reserve en ramsar gebied. Echter zijn er onlangs ook
een aantal berichten in de media over gekomen met vervolgens het volgende nieuwsartikel op
de website van het OLB: https://www.bonairegov.com/pa/content/investigashon-
relashon%C3%A1-ku-posibel-haf-di-karga-nobo-na-boneiru-onderzoek-gestart-naar.
Daarin staat aan het eind van het artikel: “Het BC heeft samen met het ministerie van I&W
opdracht gegeven om de financiële en economische haalbaarheid van een nieuwe haven te
onderzoeken. De tweede stap zal zijn om te onderzoeken op welke wijze de nieuwe haven in
gezamenlijkheid gefinancierd kan worden. Er zal onder meer een MER (Milieu Effect Rapportage)
worden gemaakt.”
Zou je mij misschien iets meer over dit proces (de geschiedenis of reeds genomen stappen,
vervolgproces, doelstelling en afwegingen, etc.) kunnen vertellen? Tot nu toe als ik hierover
gevraagd wordt moet ik antwoorden dat ik hier niets van weet (ik zeg het wel wat subtieler
natuurlijk), en dat versterkt voor de mensen het gevoel dat de ministeries onderling niet praten
en afstemmen.
Alvast bedankt!

Groet,

-------------------------------------------------------------------
Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV)
National Office for the Caribbean Netherlands (RCN)
Kaya Gob. Debrot 46 | Bonaire, Caribbean Netherlands
P.O. Box 357
-------------------------------------------------------------------
T (+599) 
M (+599) 

@rijksdienstcn.com
http://rijksdienstcn.com
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.















· Het besluit of er daadwerkelijk, en zo ja waar, een nieuwe vrachthaven(locatie) dient te
komen is aan het Bestuurscollege van Bonaire.

· Gezien de mogelijke voordelen - zoals bijvoorbeeld veiligere en vlottere scheepsafwikkeling
- van een nieuwe vrachthavenlocatie is in het Samenwerkingsconvenant Zeehavens
Bonaire afgesproken nader onderzoek te verrichten naar de haalbaarheid van een
nieuwe vrachthaven.

· Op basis van voornoemd convenant assisteert mijn ministerie het Bestuurscollege van
Bonaire om met zo volledig mogelijke informatie en middels de geëigende procedures
tot een weloverwogen besluit te komen.

· In het kader hiervan vindt financiële assistentie dan ook alleen plaats in de vorm van het
laten uitvoeren van onderzoeken en studies naar de haalbaarheid van een nieuwe
vrachthaven.

· Momenteel is er nog geen opdracht voor de uitvoering van een planstudie. Wel vindt er
een eerste technische houtskoolschets plaats van een nieuwe haven om tot een eerste
idee van een raming van de gemoeide kosten te kunnen komen.

· Uiteraard is bescherming van het rifecosysteem van essentieel belang en zal dit aspect
expliciet worden meegenomen bij het onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuwe
vrachthavenlocatie.

· Dit was ten tijde van het tekenen van het convenant ook goed in beeld, zoals onder meer
blijkt uit artikel 20 lid 10.[1]

Toelichting:

· In de periode 2012 tot 2015 is een verkenningsonderzoek uitgevoerd naar mogelijke
locaties voor een nieuwe vrachthaven.

· Hierbij is gekeken naar zowel het terrein van de olieoverslagterminal BOPEC, als het
industrieterrein nabij Hato.

· Verschillende criteria zijn in achtgenomen, waaronder criteria ten aanzien van natuur,
mens en milieu.

· Op basis van de verkenningsresultaten heeft het Bestuurscollege van Bonaire toentertijd
besloten dat vooralsnog de meest geschikte locatie het al bestaande industrieterrein
nabij Hato is, en dat nader onderzoek nodig is.

· Daarnaast heeft de Kamer In maart 2020 het Natuur en milieubeleidsplan Caribisch
Nederland vastgesteld met daarin een aantal strategische doelen waaronder het
realiseren van een duurzame kustontwikkeling.

· De bescherming van de koraalriffen in Caribisch Nederland is van groot belang en vergt een
integrale aanpak van belangrijke drukfactoren zoals het lozen van afvalwater, beheersen
van erosie en effectief afvalbeheerprogrammas.

· De aanvaardbaarheid van nieuwe zeehaveninfrastructuur dient het Openbaar Lichaam op
basis van onderzoek naar feiten in een MER procedure te beoordelen. Tevens moeten
dit soort voornemens passen in het ruimtelijk ontwikkelingsbeleid van het eiland.

1 […] overwegende dat […] Bij de verkenning van de nieuwe vrachthaven de belangen van de
natuurgebieden, waaronder het behoud en bescherming van het koraal, in samenspraak met de
beheerder van het onderwaterpark Stinapa (Stichting Nationale Parken) zorgvuldig zal worden
uitgewerkt in de Milieu Effect Rapportage;

Van: ) - DCO @minienw.nl> 
Verzonden: donderdag 11 februari 2021 13:29
Aan:  DGLM @minienw.nl>
CC:  - DGLM @minienw.nl>
Onderwerp: RE: Lijn interview Minister Bonaire
Hoi kun jij op basis van reactie  en de info over toezegging kosten onderzoek en studie (du
niet aanleg) de lijn aanpassen? Mag idd korter, zie ook reactie 
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Geachte , 

Bijgaand doen wij u toekomen onze rapportages ‘Financiën havenbeheer Bonaire’ en ‘Verkenning Master Plan 

Bonaire Seaports’. Eerstgenoemd rapport ziet met name op het verdienvermogen van de Dienst Haven en 

Loodswezen, het tweede rapport op de wenselijkheid en haalbaarheid van een nieuwe vrachthaven. Gezien de 

verwevenheid tussen beide onderzoeken denken wij er goed aan te doen u beide rapporten met één 

gezamenlijke aanbiedingsbrief aan u voor te leggen. 

Reeds bij aanvang van de onderzoeken was duidelijk dat diepgaand inzicht in het verdienvermogen een 

belangrijke voorwaarde is voor de oordeelsvorming met betrekking tot de haalbaarheid van een nieuwe 

vrachthaven. Om die reden heeft intensieve samenwerking plaatsgevonden tussen MTBS en VdL Port 

Consultancy, is een gezamenlijk bezoek aan Bonaire afgelegd, is gewerkt met één gezamenlijk financieel model 

en zijn de bevindingen voortdurend afgestemd.  

Nog voordat de rapporten werden opgeleverd is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) gesprekken 

aangegaan met het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), ten behoeve waarvan wij u van interim rapportages 

hebben voorzien. Bij deze gesprekken lag de focus sterk op de financiering van hetzij de renovatie van de 

haveninfrastructuur in Kralendijk, hetzij  de nieuwe vrachthaven. In feite zijn daarmee de onderhandelingen over 

de realisering van de renovatie, al dan niet in combinatie met een nieuwe vrachthaven, begonnen. Hoewel beide 

rapporten juist bedoeld zijn om deze gesprekken te faciliteren valt het beargumenteren van 

onderhandelingsposities of het interpreteren van de gezamenlijke intentieverklaring van I&M en OLB buiten de 

scope van de onderzoeken. Aangezien wij daar in de rapporten niet op in kunnen gaan is dat een tweede 

aanleiding voor een gezamenlijke aanbiedingsbrief. 

In de overeenkomst van 31 maart 2014 hebben het Ministerie van I&M en het OLB hun intenties neergelegd met 

betrekking tot o.a. renovatie en verbetering van de haveninfrastructuur en het professionaliseren van het 

havenbeheer. I&M en OLB zijn er nog niet in geslaagd om de uitgesproken intenties nader te preciseren in een 

convenant, met aandacht voor een activiteitenplan, een projectstructuur en financiering. Het ontbreken van een 

dergelijk convenant wreekt zich nu bij de gesprekken met betrekking tot de  - financiering van de - renovatie van 

de huidige haveninfrastructuur en de plannen voor de nieuwe vrachthaven. Commitment, wederzijdse 

verantwoordelijkheden en te volgen procedures zijn onduidelijk en de beoogde integrale aanpak van 

haveninfrastructuur en havenbeheer verdwijnt naar de achtergrond. 
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Het is naar onze mening van het grootste belang dat de beoogde integrale en gezamenlijke aanpak zo spoedig 

mogelijk wordt geconcretiseerd in de vorm van het aanvankelijk beoogde convenant. Wij verwijzen graag naar 

onze bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot het verdienvermogen van de haven en de haalbaarheid 

van een nieuwe vrachthaven, maar zijn van mening dat het succesvol implementeren daarvan en van de andere 

uitgesproken intenties niet kan zonder een gedragen programmatische aanpak. Gezien de bij het Ministerie  

beschikbare expertise denken wij dat het Ministerie van I&M daarin het voortouw zou moeten nemen.  

Verder merken wij op dat Bonaire een bijzondere positie inneemt in het Nederlandse havensysteem. In 

tegenstelling tot de Nederlandse zeehavens vertoont de haven van Kralendijk alle kenmerken van een ‘small 

island port’. Het eiland is voor zijn bevoorrading geheel afhankelijk van de haven en de schaalgrootte is zodanig 

dat er weinig tot geen ruimte is voor concurrentie. De economische basis is smal: de ladingsstromen zijn dun, er 

is geen sprake van een exportstroom en behalve toerisme is er nauwelijks enige andere economische activiteit. 

Geringe schaalgrootte, geringe concurrentie en hoge transportkosten leiden tot een relatief hoog prijsniveau. De 

ladingsstromen van ‘small island ports’ zijn dikwijls onvoldoende van omvang om met redelijke tarieven 

haveninfrastructuur kostendekkend te kunnen exploiteren. De tarieven zijn daarom meestal afgestemd op 

dekking van de operationele kosten (onderhoud, personeel), voor de financiering van de infrastructuur zijn de 

havens vaak aangewezen op externe bijdragen en/of zachte financieringsfaciliteiten. Soms slaagt dit soort 

eilanden er toch in positieve resultaten te boeken door inkomsten te genereren uit andere activiteiten, zoals 

bijvoorbeeld nautische dienstverlening. Dat is ook het geval op Bonaire. 

 

Financiële aspecten havenbeheer 

Ten aanzien van het verdienvermogen van de Dienst Haven en Loodswezen stellen wij vast dat het batig saldo 

over het laatste volledige boekjaar (2013) $ 1,3 miljoen bedraagt. Dit saldo valt toe aan de algemene middelen 

van het OLB. Bij de omvang van het batig saldo kunnen de nodige kanttekeningen worden geplaatst. Hoogst 

noodzakelijke renovatie van de haveninfrastructuur heeft niet plaatsgevonden. De benodigde investeringen 

bedragen $ 12 tot $ 15 miljoen, afhankelijk van de ambitie om op lange termijn de vrachthaven te verplaatsen. 

Vanwege gebrek aan financiële middelen zijn de investeringen niet verricht en drukken zij dus ook niet op de 

resultaten van de afgelopen jaren. Ook is er sprake van een structureel vacaturebestand ter grootte van 3 tot 6 

fte. 

Daar staat tegenover dat er ook mogelijkheden zijn om de inkomsten te verhogen. De tarieven zijn al jarenlang 

niet aangepast aan de geldontwaarding, havenrechten kunnen ook geheven worden over uitgaande 

ladingsstromen, kosten van havenbeveiliging, afvalinzameling en vergunningverstrekking kunnen worden 

doorberekend en het proces van heffing en inning van de loods, lig- en meergelden en de havenrechten kan een 

stuk efficiënter door invoering van een geautomatiseerd systeem. Het meest perspectief biedt wellicht de 

verbreding van de heffingsgrondslag van de havenrechten, waardoor mogelijk ook de ladingstromen van Bopec 

en Cargill kunnen worden belast. Aanbevolen wordt met name deze laatste mogelijkheid te onderzoeken, waarbij 

ook de mogelijkheden die de artikelen 60 en 61 van de Wet FinBES bieden zouden moeten worden bezien. 

Naast genoemde mogelijkheden wordt er ook nog enige groei van de ladingstromen voorzien. Een grove 

exercitie, waarin met het voorgaande rekening wordt gehouden, leert dat het verdienvermogen voor de periode 

2015 - 2015 ruim hoger kan worden ingeschat dan de over 2013 gerealiseerde $ 1,3 miljoen. Ook als budgettaire 

neutraliteit als uitgangspunt wordt genomen is er is dus sprake van een onderhandelingsruimte, zij het dat het 

aanspreken van het batig saldo voor renovatie van haveninfrastructuur op gespannen voet met de 

intentieverklaring lijkt te staan, in ieder geval in de interpretatie van het OLB. 



 
 

 

 
 

De behoefte aan inzicht in het verdienvermogen van de Dienst Haven- en Loodswezen wordt mede ingegeven 

door de gedachte aan een eventuele verzelfstandiging. De primaire zorg ligt momenteel echter niet bij een 

structuurverandering, maar bij de beschikbaarheid van adequate publieke haveninfrastructuur. Een 

structuurverandering kan daaraan dienstbaar zijn, maar de Dienst Haven- en Loodswezen ontbeert schaalgrootte 

om een volwaardige verzelfstandiging te dragen: de landlord functie is heel beperkt, concurrentie ontbreekt, de 

regulator functie (havenmeester) leent zich naar zijn aard slecht voor verzelfstandigen, de loodsdiensten kunnen 

worden ge-outsourced, het financieel-administratief beheer behoeft eerst verbetering en aan de overwegingen 

om te verzelfstandigen van voor een (groot) deel ook op andere wijze tegemoet gekomen worden. 

 

Verplaatsing vrachthaven 

In studie Verkenning Master Plan Bonaire Sea Ports wordt geconcludeerd dat de WEB-locatie de meest geschikte 

locatie is voor de toekomstige afhandeling van vracht. Op basis van de toekomstraming voor goederen en 

maritiem verkeer is een conceptontwerp voorbereid. De geraamde kosten van de aanleg van de nieuwe 

vrachthaven bedragen ongeveer $ 26 miljoen. Het alternatieve scenario behelst het renoveren en uitbreiden van 

de huidige haven in Kralendijk. Gezien de deplorabele staat van de huidige infrastructuur is in beide scenario’s 

renovatie in de huidige haven noodzakelijk en urgent. Idealiter worden de urgente werkzaamheden afgestemd 

op de ambitie van het OLB om de vrachthaven te verplaatsen. Echter, er is tot op heden nog geen formeel besluit 

gevallen met betrekking tot de ambitie om de vrachthaven te verplaatsen en Kralendijk te optimaliseren voor 

cruise. Hierdoor is het opportuun om de urgente werkzaamheden te realiseren onder een ‘no-regret’ principe, 

omwille van de urgentie van de werkzaamheden en de beperkte tijdshorizon van de uitvoering hiervan. 

Met betrekking tot de economische effecten van het verplaatsen van de vrachthaven concluderen wij op basis 

van de Quick Scan kosten-batenanalyse dat verplaatsing van de vrachthaven meer economische waarde 

genereert dan behouden van de vrachthaven in Kralendijk. De additionele baten worden voornamelijk gecreëerd 

door de verlaging van de transportkosten die gerealiseerd wordt door een directe aanloop van 

containerfeederschepen en de verbetering van het cruiseproduct Kralendijk/Bonaire. Verplaatsing van de 

vrachthaven draagt zo bij aan de armoedebestrijding en de  economische ontwikkeling op het eiland. In de Quick 

Scan economische kosten-batenanalyse zijn de indirecte kosten en baten niet meegenomen.  

De financiële haalbaarheidsanalyse toont aan dat het verplaatsen van de vrachthaven financieel niet haalbaar is. 

De netto contante waarde van de verplaatsing van de vrachthaven is $22 miljoen negatief. De belangrijkste 

redenen hiervoor zijn dat verplaatsen van de vrachthaven op zichzelf geen additionele lading genereert, er geen 

reële tariefsverhogingen zijn aangenomen (kostenverhoging inwoners Bonaire) en stijging van de operationele 

kosten, terwijl  de verplaatsing van de vrachthaven wel aanzienlijke investeringen vergt.   

De verplaatsing van de vrachthaven kan derhalve niet gefinancierd worden uit door het project gegenereerde 

vrije kasstromen. Uit de financierbaarheidsanalyses blijkt dat bij een verplaatsing van de vrachthaven OLB 

aanspraak moet doen op haar algemene middelen. In het rapport zijn enkele mogelijkheden doorgerekend die 

kunnen bijdragen aan de verbetering van het verdienvermogen van het Haven- en Loodswezen.  

 

Slot 

Wij zijn van mening dat onze rapporten een deugdelijke basis bieden om de gesprekken met het OLB inzake de 

renovatie van de huidige haveninfrastructuur en de realisatie van een nieuwe vrachthaven aan te gaan. Datzelfde 

geldt voor de aanbevelingen met betrekking tot de verbetering van het verdienvermogen van de haven en het 
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M = miljoen 
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MCA = multicriteria-analyse 

NCW = netto contante waarde 

opex = operationele kosten 

RoRo =  Roll-on / Roll-off 

TCB = Tourist Corporation Bonaire 

USD = United States dollar 
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Management Samenvatting 

Inleiding 

 

Op 20 mei 2014 hebben het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en de minister van Infrastructuur en Milieu een 

Intentieovereenkomst ondertekend omtrent het nautisch verkeer en infrastructuur van de havens op Bonaire. 

Eén van deze intenties betrof de “Verkenning en verbetering van de haveninfrastructuur”. Daartoe is de 

intentie opgenomen dat het OLB en het ministerie van Infrastructuur en Milieu een gezamenlijk masterplan 

Sea Ports Bonaire opstellen.  

 

Deze studie geeft daar invulling aan door een “Verkenning Master Plan Bonaire Sea Ports” uit te werken. De 

studie heeft twee hoofddoelstellingen:  

1. Het benoemen van een advies voorkeurslocatie voor de toekomstige afhandeling van vracht; en 

2. Het bepalen van de financiële en economische effecten van de verplaatsing van de vrachthaven. 

 

De scope van deze studie zoals overeengekomen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu beslaat: 

 Toekomstraming van goederen en maritiem verkeer; 

 Programma van eisen voor de toekomstige vrachthaven; 

 Locatieonderzoek naar de meest geschikte locatie voor de toekomstige vrachthaven; 

 Conceptontwerp en kostenraming voor de mogelijke nieuwe vrachthaven; 

 De financiële kasstromen gemoeid met het havenbeheer en een mogelijke verplaatsing van de 

vrachthaven; 

 De mogelijkheid van het OLB om een financiering voor investeringen te dragen; en 

 De economische effecten gemoeid met het verplaatsen van de vrachthaven. 

 

Voornaamste bevindingen 

1. De slechte staat van de havenfaciliteiten in Kralendijk creëert een veiligheids- en toegankelijkheidsrisico 

voor Bonaire. Urgente werkzaamheden voor het herstel en renovatie van de infrastructuur van de haven 

in Kralendijk zijn vereist. Idealiter worden de urgente werkzaamheden afgestemd op de ambitie van het 

OLB om de vrachthaven te verplaatsen. Echter, er is tot op heden nog geen formeel besluit gevallen met 

betrekking tot de ambitie om de vrachthaven te verplaatsen en Kralendijk te optimaliseren voor cruise. 

Hierdoor is het opportuun om de urgente werkzaamheden te realiseren onder een ‘no-regret’ principe, 

omwille van de urgentie van de werkzaamheden en de beperkte tijdshorizon van de uitvoering hiervan.   

 

2. De voet van de zuidpier is in zeer slechte staat (RWS, 2014). Naast de renovatie van de voet van de 

zuidpier is het noodzakelijk om de middenpier geschikt te maken voor afhandeling van RoRo containers. 

De middenpier biedt dan een alternatieve containerafhandelingsfaciliteit die benodigd is tijdens de 

renovatie van de zuidpier en wanneer de zuidpier bezet is door cruiseschepen, iets wat de komende jaren 

vaker zal voorkomen. Tevens is er behoefte aan het plaatsen van een additionele bolder om de grotere 

cruiseschepen veilig te kunnen aanmeren. Het is van belang de werkzaamheden uit te voeren binnen de 

periode april tot november omdat werkzaamheden tijdens het cruiseseizoen zeer nadelig zouden 

uitpakken voor de lokale economie. Om aanbesteding voor de urgente werkzaamheden te realiseren is er 

behoefte aan detailkostenramingen. 
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Figuur 0-2: Conceptontwerp Nieuwe Vrachthaven WEB 

 
 

6. De Business Case is opgesteld om antwoord te kunnen geven op de vraag: “Wat zijn de financiële en 

economische effecten van het verplaatsen van de vrachthaven? Uitgangspunt in de Business Case is dat 

renovatie van de huidige vrachthaven in elk geval plaatsvindt. Om de effecten van het verplaatsen van de 

vrachthaven inzichtelijk te maken is een referentiescenario gedefinieerd. Het referentiescenario behelst 

de renovatie van de haven in Kralendijk, maar zonder verplaatsing (scenario 1). Scenario 2 behelst de 

renovatie van de huidige vrachthaven voor korte termijn om vervolgens de vrachthaven te verplaatsen. 

De beslissingscalculatie beschouwt het verschil tussen beide scenario’s om inzicht te geven in  de 

financiële of economische haalbaarheid van de verplaatsing.  

 

 
 

7. De Quick Scan economische kosten-batenanalyse toont aan dat de verplaatsing van de vrachthaven uit 

economische beweegredenen aantrekkelijk is. Scenario 1 (renoveren voor lange termijn, geen 

verplaatsing) levert een economische waarde van +$11M, scenario 2 (renoveren voor korte termijn plus 

verplaatsing vrachthaven) een waarde van +$16M. De additionele baten worden voornamelijk gecreëerd 

door de verlaging van de transportkosten door een directe aanloop van containerfeederschepen. Een 

tweede factor is de verbetering van het cruiseproduct Kralendijk waardoor de huidige subsidie vanuit de 

Tourist Corporation Bonaire aan de cruisemaatschappijen van $1 per passagier kan worden bespaard. De 
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2. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt aanbevolen om zich zo spoedig mogelijk te committeren 

aan het structureren van de financiering, het verschaffen van detail kostenramingen en het inrichten van 

de Stuurgroep.  

1. Structuren van financiering van de urgente werkzaamheden. De financiering dient bij het moment van 

aanbesteding beschikbaar of in zicht te zijn. Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn er 

verschillende opties: 

a. Het verstrekken van een renteloze lening zoals voorgeschreven door wet FinBES; 

b. Het verstrekken van een subsidie, hiervoor is het precedent te vinden in programma Quick 

Wins binnenhavens Nederland 

c. Geen faciliteit beschikbaar stellen. In dit geval is het OLB genoodzaakt over te gaan tot een 

begrotingswijziging.  

2. Het verschaffen van detailkostenramingen van de urgente werkzaamheden, hiervoor kan 

Rijkswaterstaat worden ingeschakeld. De detailkostenramingen geven input aan de 

aanbestedingsprocedure die gestart zal moeten worden.  

3. Het inrichten van de Stuurgroep zoals afgesproken in de Intentieovereenkomst. Tot op heden is deze 

nog niet gevormd en gedurende deze studie is gemerkt dat daar sterke behoefte aan is. Het ontbreekt 

momenteel aan een programmatische aanpak van taken. De Stuurgroep is met goede reden 

opgenomen in de Intentieovereenkomst en het is tijd om daar concrete invulling aan te geven. De 

Stuurgroep heeft namelijk direct een aantal taken te vervullen: 

a. Ten eerste zal de Stuurgroep invulling geven aan het project “Urgente renovatie haven 

Kralendijk”. Vanuit dit project wordt het aanbestedingsproces begeleid.  

b. Ten tweede is het aan de Stuurgroep om de eilandsraad te ondersteunen in de 

besluitvorming rondom de verplaatsing van de vrachthaven.. 

 

Het tijdspad is kritiek omdat de werkzaamheden voor de renovatie van de huidige vrachthaven 

moeten plaatsvinden na het einde van het huidige cruiseseizoen en voor de start het volgende 

cruiseseizoen. Dit geeft een venster van april-mei tot eind oktober. Om de werkzaamheden in mei te 

kunnen starten moet het aanbestedingstraject ten laatste in maart beginnen. Het kritieke pad is 

weergegeven in onderstaande figuur. 

 

Figuur 0-5: Korte termijn acties voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu 

 
 

 

 

  



  

 VERTROUWELIJK  

 

 

Eindrapport 
Verkenning Master Plan Bonaire Sea Ports Pagina 19 15 december 2014 

Aanbevelingen voor de lange termijn  

3. Het OLB wordt aangeraden om tot een besluit te komen over de ambitie met betrekking tot de 

verplaatsing van de vrachthaven naar het WEB-terrein.   

Deze studie en de studie van Royal Haskoning (2010) hebben beargumenteerd dat de WEB-locatie de 

meest gunstige locatie is voor de nieuwe vrachthaven. Een besluit tot verplaatsing van de vrachthaven 

dient eveneens een keuze te zijn voor het WEB-terrein als voorkeurs locatie. Een besluit voor verplaatsing 

houdt in dat de Stuurgroep de opdracht ontvangt van het OLB om het vervolgtraject in te zetten voor de 

realisatie van de verplaatsing. Omwille van de tijdsdruk voor de urgente werkzaamheden wordt het niet 

aangeraden om te wachten met de werkzaamheden tot een besluit is genomen over de mogelijke 

verplaatsing. De urgente werkzaamheden  zullen onder het ‘no-regret’ principe worden uitgevoerd.  

 

4. Het OLB wordt aangeraden om de mogelijkheden tot verbetering van het batig saldo van het Haven- en 

Loodswezen nader te overwegen en te effectueren.  

De financiële haalbaarheidsanalyse toont aan dat de verplaatsing van de vrachthaven financieel niet 

haalbaar is. Wel zijn er opties aangegeven waarmee het verdienvermogen van het Haven- en Loodswezen 

verbeterd kan worden. Het vergroten van de inkomsten kan worden bewerkstelligd zonder effect op het 

prijsniveau van goederen op het eiland. Het heffen van havengeld over lading die over wordt geslagen bij 

BOPEC en Cargill kan het verdienvermogen aanzienlijk verbeteren. Andere opties omvatten de verhoging 

van de loods tarieven (hiermee worden ook voornamelijk de grotere klasse schepen getroffen) of de 

precario voor cruisepax. De verbetering van het verdienvermogen hangt nauw samen met de 

professionalisering van het Haven- en Loodswezen. Ook in het licht van de intentieovereenkomst is het 

raadzaam om de professionalisering in te starten in 2015.  

 

5. In het verlengde van het eventuele besluit om de vrachthaven te willen verplaatsen, worden het OLB en het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu aanbevolen om vanuit de Stuurgroep invulling te geven aan het 

project ‘verplaatsing van de vrachthaven’.   

Na het eventuele besluit om de vrachthaven te willen verplaatsen, is het gelegen aan het OLB en het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu om daar concreet vervolg aan te geven. Dit begint met een 

projectplan dat  in samenspraak dient te worden opgezet. De nauwe betrokkenheid van ministerie van 

Infrastructuur en Milieu is raadzaam vanwege haar kennis, middelen en expertise. De inzet van het OLB 

mag niet ontbreken in de voorbereiding om de belangen van haar bevolking te beschermen. Het MIRT-

kader met formele besluitvorming vormt een goed uitgangspunt om het project in beheersbare 

onderdelen op te splitsen. 
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1 Inleiding 

In dit inleidend hoofdstuk worden de volgende aspecten van de studie en het rapport nader toegelicht: 

 Achtergrond van de opdracht 

 Probleemstelling 

 Doelstelling 

 Structuur van het rapport  

 

1.1 Achtergrond van de Opdracht 

Op 20 mei 2014 hebben het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en de minister van Infrastructuur en Milieu een 

Intentieovereenkomst ondertekend omtrent het nautisch verkeer en de infrastructuur van de havens op 

Bonaire. Eén van deze intenties betreft de “Verkenning en verbetering van de haveninfrastructuur”. In deze 

intentieovereenkomst is opgenomen dat het OLB en ministerie van Infrastructuur en Milieu een gezamenlijk 

Master Plan Sea Ports Bonaire zullen gaan opstellen. In het licht van de intentieovereenkomst is MTBS in 

benaderd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu om een verkennende studie uit te voeren voor het 

Master Plan Bonaire Sea Ports. Het project (met de werknaam: “Verkenning Master Plan Bonaire Sea Ports”) is 

in oktober 2014 van start gegaan.  

 

MTBS heeft ten behoeve van deze studie twee bezoeken afgelegd aan Bonaire en gesproken met verschillende 

stakeholders. De bezoeken waren bedoeld om ontbrekende informatie te verzamelen en met relevante 

stakeholder van gedachten te wisselen over bepaalde elementen in de studie. MTBS is het OLB zeer erkentelijk 

voor de tijd en moeite om ons te assisteren in dit vraagstuk. MTBS is het OLB zeer dankbaar hiervoor. Een 

laatste bezoek zal nog worden afgelegd om de resultaten van de onderzoeken te presenteren aan het OLB in 

beginsel tezamen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Tijdens dit bezoek zal ook worden 

nagedacht over de invulling van de vervolgstappen. 

 

1.2 Probleemstelling 

Het eiland van Bonaire kampt met diverse problemen rondom de haven die aandacht en oplossingen vereisen 

om veilige vracht- en passagiersafhandeling en veilige en ordelijke afvoer- en aanvoer van goederen van en 

naar het eiland te kunnen garanderen in de toekomst: 

 De huidige haveninfrastructuur in Kralendijk is onveilig voor gecontinueerd transport van goederen; 

 De Zuidpier kan niet voldoende sterkte bieden voor de grotere cruiseschepen;  

 De middenpier is momenteel ongeschikt om te gebruiken voor overslag van containervervoer; 

 Het gebrek aan georganiseerd containeropslag zorgt veel overlast aan bewoners en toeristen; 

 Havenactiviteiten doen afbreuk aan de leefbaarheid in en de aantrekkelijkheid van Kralendijk; en  

 Er is tot op heden nog geen besluit genomen over de toekomst van vrachthaven. 

 

De huidige haveninfrastructuur in Kralendijk is onveilig voor afhandeling van goederen 

De orkaan Omar heeft de havenfaciliteiten in Kralendijk zwaar beschadigd. Hierover heeft ingenieursbureau 

Ascon een rapportage gemaakt (2009). Sindsdien hebben er geen structurele investeringen plaatsgevonden, 

maar enkel noodreparaties. In september 2014 heeft Rijkswaterstaat een QuickScan uitgevoerd om de staat 
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resultaat is dat er op vele plekken in Kralendijk containers te vinden zijn, wat voor overlast zorgt. Met een 

groeiende bevolking en een groei van cruiseactiviteiten zal er in de toekomst een nog grotere behoefte zijn 

aan ruimte.  

Figuur 1-1: Overzicht haven Kralendijk 

 

Vrachtactiviteiten doen afbreuk aan de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van Kralendijk  

De ‘Centrumvisie’ die gehanteerd wordt op Bonaire beschrijft Kralendijk in de toekomst zonder 

vrachtactiviteiten. Kralendijk is immers onderdeel van het toeristisch product wat verkocht wordt aan de 

cruisetoeristen en voor de lokale bewoners een belangrijk centrum. De huidige vrachthaven past daarom niet 

in de ambitie van Bonaire om de toeristische aantrekkelijkheid van Kralendijk te vergroten. Tevens creëert het 

vrachtverkeer onveilige situaties voor bewoners en toeristen. Beladen vrachtwagens zijn genoodzaakt door 

smalle straten en bochten te manoeuvreren. Horecagelegenheden hebben geen baat bij het vrachtverkeer 

voor de deur. Overslagactiviteiten in de nachturen zorgen voor geluidsoverlast bij de lokale bewoners of 

slapende toeristen. 

Er is tot op heden nog geen besluit genomen over de toekomst van vrachthaven 

Op het eiland is nog geen besluit genomen over de toekomst van de vrachthaven in Kralendijk. Ook is er geen 

investeringsplan aanwezig waarvoor financiële middelen zijn gereserveerd om de haven te renoveren of te 

repareren.  

 

De intentieovereenkomst tussen het OLB en Ministerie heeft nog niet geleid tot overeenstemming over de 

financiering van havenontwikkeling 

De behoefte aan een financieringsoplossing is groot. In de intentieovereenkomst is aangegeven dat het OLB 

over onvoldoende middelen beschikt om haar internationale publieke havens geheel zelfstandig op een 

aanvaardbaar voorzieningenniveau te brengen en te onderhouden. De mogelijkheden tot financiering van 

beide partijen dient te worden overwogen. Deze studie moet daar een bijdrage aan leveren.  
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1.3 Doelstelling 

De doelstelling van deze studie staat in het licht van de Intentieovereenkomst tussen het OLB en het ministerie 

van Infrastructuur & Milieu. In deze intentie is opgenomen dat het OLB en ministerie van Infrastructuur en 

Milieu een gezamenlijk masterplan Sea Ports Bonaire zullen gaan opstellen. Dit rapport is een eerste 

verkenning daartoe. Deze verkennende studie geeft invulling aan deze ambitie door een aantal elementen van 

een masterplan uit te werken.  

 

Deze studie tracht bij te dragen aan de besluitvorming omtrent de toekomstige ontwikkeling van de 

vrachthaven van Bonaire. Het OLB en het ministerie van Infrastructuur & Milieu dienen op korte termijn een 

besluit te nemen over de renovatie van de huidige haven in Kralendijk en dan vooral in welke mate de huidige 

haven wordt gerenoveerd. De renovatie in de huidige haven kan plaatsvinden voor de korte termijn of de 

lange termijn. Omwille van het kritieke tijdspad, en in lijn met de Intentieovereenkomst zullen de renovaties 

plaatsvinden onder het ‘no-regret’ principe. Op termijn is een besluit omtrent de toekomstige ontwikkeling 

van de vrachthaven gewenst.  

 

Om de besluitvorming te bevorderen en invulling te geven aan de ambitie van om de Intentieovereenkomst na 

te leven, heeft deze studie twee concrete doelstellingen. 

1. Het benoemen van een advies voorkeurslocatie voor de toekomstige afhandeling van vracht. Dit 

wordt bereikt door:  

o Een prognose te maken van de toekomstige goederen- en passagiersstromen en het 

toekomstige maritiem verkeer van/naar Bonaire; 

o Op basis hiervan een Programma van Eisen op stellen voor de benodigde infrastructuur; 

o Het bepalen van ontwikkelingsalternatieven voor de vrachthaven van Bonaire; 

o Het benoemen van een voorkeurslocatie o.b.v. een MCA; en 

o Het selecteren van een conceptontwerp van de nieuwe vrachthaven aan de hand van de 

Programma van Eisen 

2. Het bepalen van de financiële en economische effecten van de verplaatsing van de vrachthaven. Dit 

wordt bereikt door: 

o Het definiëren van de Business Case; 

o De directe economische effecten te bepalen van de verplaatsing van de vrachthaven; 

o Het inzichtelijk maken van de financiële effecten van de verplaatsing van de vrachthaven;   

o De mogelijkheid tot financiering van de haveninvesteringen in kaart te brengen; en 

o Verschillende opties aan te dragen om het verdienvermogen van het Haven- en Loodswezen 

te verbeteren. 
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1.4 Structuur van het rapport 

Dit rapport is als volgt gestructureerd: 

 Deel A: Optieanalyse van alternatieven voor ontwikkeling vrachthaven Bonaire 

o Hoofdstuk 2: Inleiding havens Bonaire 

o Hoofdstuk 3: Huidig en toekomstig gebruik havens Bonaire  

o Hoofdstuk 4: Programma van Eisen 

o Hoofdstuk 5: Locatieonderzoek vrachthaven Bonaire 

 Deel B: Financiële en economische analyses verplaatsing vrachthaven Bonaire 

o Hoofdstuk 6: Business Case en financiële haalbaarheid verplaatsing vrachthaven Bonaire 

o Hoofdstuk 7: Quick Scan economische kosten-batenanalyse 

 Deel C: Conclusies en Aanbevelingen  

o Hoofdstuk 8: Conclusies en Aanbeveling 

De samenhang tussen de hoofdstukken is schematisch weergegeven in onderstaande figuur. Deel A genereert 

bepaalde resultaten die ter input dienen voor deel B. De conclusies worden geformuleerd op basis van deel A 

en B. 

Figuur 1-2: Schematische weergave opbouw rapport 
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2.2.5 Cargill 

In het zuiden van Bonaire liggen zoutpannen die worden beheerd door Cargill. Het bedrijf produceert jaarlijks 

ongeveer 400.000 ton aan industrieel zout op Bonaire. Het exporteren van het zout gebeurt via een 

exportsteiger die gebruikt wordt voor het laden van bulkschepen met bandtransporteurs. Deze steiger bestaat 

uit een laadplatform met laadtoren en een lopende band installatie, 4 dukdalven, 2 meerdukdalven en 2 

boeien. Aan deze pier kunnen schepen afmeren tot een maximale diepgang van 15m. De laadcapaciteit aan 

deze pier bedraagt 1.100 ton per uur. 

 

 

Figuur 2-10: Overzicht Cargill 

 
 

Bovenaanzicht faciliteit Cargill steiger locatie Cargill steiger  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2-11: Zoutheuvels en machines in Bonaire 
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3.1 Introductie 

Dit hoofdstuk presenteert de toekomstraming voor het goederen- en scheepsverkeer. Deze prognose dient als 

input voor de formulering van het Programma van Eisen en ter input van de Business Case.  

Voor elke goederensoort wordt een prognose gepresenteerd. D wordt opgesteld op basis van de 

goederenprognose en de eigenschappen van de schepen die de goederen aanvoeren. Het bepalen van het 

toekomstige scheepsverkeer is belangrijk om de dimensies van de toekomstige vrachthaven te kunnen 

schetsen. 

De tijdshorizon die wordt aangenomen in de goederenprognose is van 2015 – 2030, met een doorkijk naar 

2045. Ramingen voor een langere termijn dan vijftien hebben een grotere mate van onzekerheid. Er is gekozen 

om de groei van de lading na 2030 met de helft van de gekozen groeivoet te projecteren. 

In de volgende secties wordt per ladingssoort een toekomstraming opgesteld. Deze wordt gevolgd door een 

toekomstraming voor het maritiem verkeer. Het onderzoek beslaat de volgende ladingssoorten: 

 Cruisepassagiers 

 Containers 

 Overige lading bestaande uit: 

o Zand 

o Cement  

o Voertuigen 

 Overige lading private terminals: 

o Natte bulk goederen import 

o Natte bulk goederen transshipment 

o Zout export 
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Figuur 3-4: Toekomstraming cruisepassagiers: Base Case gaat uit van 320.000 per 2018 

 

3.2.4 Projectie Cruiseschepen 

De gemiddelde capaciteit van cruiseschepen blijft toenemen. De nieuwste cruiseschepen die momenteel nog 

in aanbouw zijn, zijn groter dan hun voorgangers. Het huidige grootste schip is de Oasis of the Seas die 

ongeveer 5.400 passagiers kan herbergen. Deze zal Bonaire nog niet aandoen. De Freedom of the Seas, de op 

één na grootste klasse, staat wel geboekt voor komende jaren. De boeking is wel onder de voorwaarde dat de 

aanmeerfaciliteiten voldoende zijn. Om dit te realiseren is een additionele bolder nodig van 150ton sterkte. 

 

Figuur 3-5: Evolutie van cruiseschepen: Grootste klasse heeft ruimte voor 5,400 passagiers 

 
 

In de periode van 2009 tot 2013 waren er gemiddeld 1.907 passagiers aan boord van de cruiseschepen die 

Bonaire aanliepen. Gebaseerd op de boekingen voor 2014, 2015 en 2016 stijgt dit aantal al naar 2.237 over 

deze jaren. In de prognose wordt aangenomen dat deze trend zich doorzet tot een maximum van 2.500 



  

 VERTROUWELIJK  

 

 

Eindrapport 
Verkenning Master Plan Bonaire Sea Ports Pagina 40 15 december 2014 

passagiers per cruiseschip. De limiet op de groei is aangenomen omdat niet verwacht dat de allergrootste 

klassen Bonaire zullen aandoen vanwege de capaciteitsrestricties. Daarbij, omdat in de passagiersprognose 

ook een limiet wordt aangehouden, zou een continue stijging van de gemiddelde scheepsgroottes uitkomen 

op een kleiner aantal schepen. De verwachting is echter dat het aantal schepen zal toenemen omdat het 

cruiseseizoen ook langer wordt. In het cruiseprogramma van 2016 zijn er zelfs boekingen gepland in de zomer. 

De ‘Freedom of the Seas’ staat gepland om Bonaire één keer per maand aan te lopen in de periode mei-

oktober. 

 

Bovenstaande aannames resulteren in de volgende cruiseschepen projectie. 

 

Figuur 3-6: Toekomstraming cruiseschepen: Base Case gaat uit van bijna 130 schepen op jaarbasis 
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4 Programma van eisen  

4.1 Inleiding  

Voor de formulering van het programma van eisen (PvE) wordt veelvuldig gerefereerd aan de vorige studies 

over de verplaatsing van de vrachthaven van Lievense (2013) en Royal Haskoning (2010). Het PvE is 

gerelateerd aan de toekomstramingen goederen en scheepsverkeer in hoofdstuk 3. 

 

Het verbeteren van de bereikbaarheid van de haven is een belangrijke reden om de verplaatsing van de 

vrachthaven te realiseren. Hiermee wordt bedoeld dat de huidige haven niet bereikbaar is voor reguliere (Lift-

on/Lift-off, LoLo) container schepen. In sectie 3.3 is beschreven dat het Caraïbisch gebied beschikt over een 

zeer uitgebreid netwerk van containerlijndiensten. Toegang hiertoe verlaagt de transportkosten omdat het 

mogelijk wordt een directe ‘feeder’ aanloop op Bonaire te realiseren. Tevens hebben reguliere 

containerschepen een hogere capaciteit en zijn er dus schaalvoordelen te behalen in de transportkosten.  

 

Daarom is het een belangrijke eis dat de toekomstige vrachthaven van Bonaire de mogelijkheid biedt voor 

LoLo containerschepen op aan te meren om te laden en te lossen. Daarnaast dient de toekomstige 

vrachthaven te beschikken over tenminste de volgende eigenschappen: 

 Voldoende manoeuvreerruimte voor schepen; 

 Kade voor overslag; 

 Voldoende ruimte en sterkte van kade voor een mobiele kraan; 

 RoRo helling – om de huidige RoRo schepen te kunnen blijven ontvangen; en, 

 Manoeuvreerruimte trucks / reachstackers. 

 

Het haventerrein dient te beschikken over de volgende elementen 

 Voldoende ruimte voor opslag van containers en andere lading; 

 Gebouwen/faciliteiten voor douane, beveiliging en personeel Haven- en Loodswezen; 

 Voldoende ruimte voor trucks om lading op te halen / af te leveren; en 

 Uitbreidingsmogelijkheden  

 

In de volgende secties worden de verwachtingen voor 2025 vertaald naar scheepsfrequenties en het aantal 

aanmeerplekken gedefinieerd. Tot slot wordt in een korte vergelijking met de studies van Lievense (2010) en 

Royal Haskoning (2013) geconstateerd dat het PvE in deze studie niet significant verschilt.  
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5.1 Introductie 

In dit hoofdstuk wordt middels een multicriteria-analyse (MCA) de meest geschikte locatie voor de 

toekomstige vrachtafhandeling bepaald. De huidige locatie van de vrachthaven van Bonaire, in Kralendijk, is 

niet bevorderlijk gevonden voor de sociale en economische ontwikkeling van Kralendijk. Meerdere studies 

hebben in het verleden alternatieve locaties onderzocht voor de vrachtafhandeling. Dit onderzoek maakt 

gebruik van de eerdere bevindingen en tracht een middels een objectieve analyse een voorkeurslocatie te 

kunnen aanwijzen.  

 

Het locatieonderzoek beperkt zich tot de vrachtafhandeling die momenteel geschiedt in de haven van 

Kralendijk. De havenfaciliteiten van BOPEC, OTB en Cargill zijn private havenfaciliteiten en dienen een enkel 

type ladingsstroom. Deze havenfaciliteiten zijn geschikt voor het huidige gebruik en er zijn geen 

uitbreidingsplannen bij de onderzoekers bekend. Dit onderzoek richt zich op de publieke havenfaciliteiten 

waarover het OLB kan besluiten om deze te verplaatsen of niet. Tevens gaat de aandacht naar de 

vrachtafhandeling en niet naar de afhandeling van cruisepassagiers. Deze dient in het toeristisch centrum van 

Bonaire, Kralendijk, plaats te vinden om maximaal te kunnen genieten van de economische voordelen die deze 

activiteit met zich meebrengt.  

 

Dit hoofdstuk is gestructureerd als volgt: 

 In sectie 5.2 worden zeven mogelijke locaties teruggebracht naar een selectie van drie op basis van 

voorgaand onderzoek; 

 In sectie 5.3 worden voor de drie locaties de mogelijke ontwerpvarianten en investeringen met elkaar 

vergeleken. Er wordt één ontwerp variant gekozen om te onderwerpen aan de MCA; 

 Sectie 5.4 presenteert de MCA waarin de criteria worden gedefinieerd, de drie locaties worden 

beoordeeld op deze criteria en een gewogen score wordt berekend; 

 In sectie 5.5 is het conceptontwerp voor de voorkeursoptie gepresenteerd met een kostenraming; 

 Sectie 5.6 licht de alternatieve optie toe; en 

 Sectie 5.7 concludeert het hoofdstuk. 
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5.2 Selectie van Locatiemogelijkheden 

5.2.1 Beschrijving van de aanpak 

Dit locatieonderzoek maakt eerst een ruwe schifting in de 

mogelijke locaties om vervolgens een kleine selectie 

gedetailleerd tot onderzoeken middels een MCA. Deze 

methode is mogelijk gemaakt door de eerdere 

onderzoeken naar een alternatieve locatie voor de 

vrachthaven van Bonaire, namelijk Royal Haskoning: 

“Nieuwe Locatie Vrachtsteiger Bonaire” (2010)” en  

Lievense (2013): “Vrachthaven Bonaire Locatie studie”.   

 

 

 

5.2.2 Locatiemogelijkheden 

Tot op heden zijn er twee locatiestudies geweest die 

onderzoek hebben gedaan naar een alternatieve locatie 

voor de vrachtsteiger van Bonaire. Het eerste onderzoek 

was van Royal Haskoning: “Nieuwe Locatie Vrachtsteiger 

Bonaire” (2010). Deze studie onderzocht de volgende zes 

alternatieve locaties, zoals ook weergeven op de kaart van 

Bonaire. 

 

0. Huidige locatie, Kralendijk 

1. Nabij BOPEC / Landhuis Karpata 

2. Huidige WEB-terrein 

3. Airport locatie 

4. Punt Vierkant 

5. Nabij Cargill-steiger 

6. In Lagun 

 

In het onderzoek van KPMG & Lievense (2013) zijn vier 

alternatieve locaties onderzocht: 

2. Huidige WEB-terrein 

3. Airport locatie 

4. Punt Vierkant 

5. Nabij Cargill-steiger 

 

In totaal zijn er zeven verschillende locaties onderzocht voor de vrachthaven van Bonaire.  

 

Figuur 5-3: Alternatieve locaties Haskoning 
Onderzoek 

Figuur 5-2: Aanpak locatieonderzoek 



  

 VERTROUWELIJK  

 

 

Eindrapport 
Verkenning Master Plan Bonaire Sea Ports Pagina 68 15 december 2014 

5.2.3 Eerste selectie locatiemogelijkheden 

De eerste selectie van locatiemogelijkheden voor de vrachthaven van Bonaire wordt gemaakt op basis van de 

aanwezigheid van natuurlijke bescherming tegen golven die worden veroorzaakt door wind en deining. Het 

significant voordeel dat natuurlijke bescherming biedt is het vermijden van investeringen in golfbrekers.  

 

Golfbrekers zijn kostbare investeringen, vooral in diep 

water. Onder water is een groot volume aan 

constructiemateriaal nodig wat kwadratisch groeit 

naarmate de waterdiepte toeneemt, zoals de figuur 

hiernaast laat zien. Met elke extra meter diepte gaan 

de kosten kwadratisch omhoog.  

 

Het rapport van Royal Haskoning (2010) geeft de 

omgevingscondities weer van Bonaire met betrekking tot de golven. De windgolven te Bonaire worden 

veroorzaakt door de noordoostpassaat. De aanwezigheid van de noordoostpassaat zorgt ervoor dat 

windgolven voornamelijk uit het oosten en noordoosten komen. 

 

Deining wordt veroorzaakt door stormen op zee op een verre afstand van Bonaire. De periode van 

deiningsgolven is ook langer. Zeeschepen zijn meer gevoelig voor deze lange golven. Deining kan in principe uit 

alle windrichtingen komen. Maar Royal Haskoning (2010) stelt dat 

door de aanwezigheid van Curaçao en Venezuela, Bonaire 

beschermd is tegen deining uit de zuidwestelijk hoek. Deining uit 

het noorden of oosten kan makkelijker Bonaire bereiken. Het 

rapport van Royal Haskoning (2010) beschrijft dat de golfkammen 

van deining de neiging hebben om om het eiland ‘te krullen’ 

waardoor er ook deininggolven voorkomen aan de westelijke kant 

van het eiland. In de figuur rechts zijn de locaties aangegeven in 

zone 4 die het minst last hebben van deining door de bescherming 

van Klein Bonaire. 

 

De locaties die het minst last hebben van deining, in zone 4, hebben 

geen golfbreker nodig om een voldoende veilige afhandeling van 

schepen te kunnen garanderen. Het vermijden van een investering 

in de golfbreker scheelt enorm in de kosten.  

 

Een alternatief is om een deel van het vaste land uit te graven om 

zodoende de golfbescherming op geringe waterdiepte te bouwen. 

Echter, baggerwerkzaamheden in rotsbodem zijn enorm kostbaar en brengen enorme schade aan het 

onderwatermilieu. Dit zou het toeristisch product van Bonaire kunnen schaden.  

 

In onderstaande tabel is voor de verschillende locatiemogelijkheden samengevat of er volgens de studies van 

Royal Haskoning (2010) en Lievense (2013) behoefte is aan additionele golfbescherming, ofwel in de vorm van 

golfbrekers ofwel door middel van baggeren 

 

  

Figuur 5-4: Schematische doorsnede golfbreker 

Figuur 5-5: Deining te Bonaire. Bron: Royal 
Haskoning (2010) 
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5.5 Conceptontwerp en Kostenraming Nieuwe Vrachthaven 

Het kadeontwerp van Lievense (2013) is meest geschikt bevonden in de ontwerpvergelijkingen van de WEB-

locatie. Tevens voldoet het ontwerp in de basis aan het Programma van Eisen dat is opgesteld. De meeste 

belangrijke criteria waren: 

 Het ontwerp dient geschikt te zijn voor behandeling reguliere en RoRo containerschepen 

 Er is 8.000 m2 terrein benodigd voor containeropslag, en ongeveer 3.000 m2 voor vrije opslag 

 Voldoende ruimte voor gebouwen en opstelplaatsen 

 

In de onderstaande figuur is het conceptontwerp voor de nieuwe vrachthaven op de WEB-locatie 

weergegeven. Dit conceptontwerp is gebaseerd op het ontwerp van Lievense (2013). 

 

Figuur 5-6: Conceptontwerp Nieuwe Vrachthaven WEB 

 
 

In de onderstaande tabel is een kostenraming weergegeven die aansluit bij het conceptontwerp. De raming 

komt uit op een totaal van ongeveer $26M USD (is gelijk aan €23,1M met een koers van €1 = $1,12374).  

 

Deze raming is exclusief van de volgende kosten: 

 Wegomlegging. Uit overleg met de directie Ruimte & Ontwikkeling van het OLB is gebleken dat dit 

niet nodig wordt geacht. Het transport richting het achterland zal gebruik maken van de Kaya Corona. 

Er is wel een rotonde in Kralendijk die op korte termijn wordt aangepast die het ook mogelijk maakt 

voor trailers met containers om dit punt te passeren.  

 Grondaankoop. De verkoop van het terrein aan het OLB is een ‘broekzak-vestzak transactie’ omdat 

het OLB de aandeelhouder van het WEB is.  

 Verhuiskosten van het WEB. Deze vallen namelijk buiten de Business Case. Het WEB zal in ieder 

scenario verhuizen. De verplaatsing van de vrachthaven staat hier los van. De verhuiskosten van het 

WEB zullen echter wel door het OLB gedragen worden.  
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5.6 Alternatieve optie: Renoveren en uitbreiden haven Kralendijk  

In het geval dat er niet wordt gekozen voor de verplaatsing van de vrachthaven, is het alternatief om de 

huidige haven verder te renoveren en uit te breiden. Deze alternatieve optie wordt in deze sectie toegelicht. 

Deze optie moet niet worden beschouwt in het licht van de urgente werkzaamheden. In het ideale geval zou 

besluitvorming omtrent de verplaatsing vormgeven aan de benodigde investeringen in de huidige haven voor 

korte termijn. Echter, omwille van de urgentie van de renovatie is het raadzaam om de werkzaamheden onder 

het ‘no-regret’ principe te realiseren.  

 

De alternatieve optie gaat uit van de renovatie en uitbreiding van de huidige haven voor de lange termijn. Het 

ontwerp van het Haven- en Loodswezen zoals besproken in 5.3.1, is het meest geschikte ontwerp bevonden 

voor het scenario dat de vrachthaven in Kralendijk blijft. Dit ontwerp gaat uit van een vernieuwing en 

uitbreiding van de middenpier die kan functioneren als containeroverslagfaciliteit. De zuidpier zal de 

cruiseschepen en overige vrachtschepen bedienen. Door de deplorabele staat van de zuidpier, zoals 

omschreven in hoofdstuk 1, behoeft de zuidpier onmiddellijke renovatie. Op basis van het ontwerp van het 

Haven- en Loodswezen is gekozen voor een conceptontwerp van de korte termijn werkzaamheden met daarbij 

aangegeven mogelijkheden voor lange termijn investeringen. Onder korte termijn werkzaamheden worden 

verstaan: 

 Renovatie voet van de zuidpier; 

 Vernieuwing van de middenpier; 

 Creëren opslagterrein nabij het stadion; 

 Plaatsen van additionele meerstoel; en 

 Verbeteren wegontsluiting van haven 

Op langere termijn kunnen de volgende werkzaamheden worden overwogen: 

 Vervanging verharding noordpier; 

 Renovatie en uitbreiding zuidpier; en 

 Uitbreiding opslagterrein 

De werkzaamheden zijn in onderstaande figuur schematisch weergegeven. 

Figuur 5-7: Conceptontwerp alternatieve optie - renovatie en uitbreiding haven Kralendijk 
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5.7 Conclusie 

Het locatieonderzoek constateert dat de WEB-locatie de meest geschikte locatie is voor de nieuwe 

vrachthaven van Bonaire. Deze bevinding komt voort uit een eerste grove selectie van locaties. Hierin zijn 

zeven locaties getoetst aan de vraag of de realisatie van een haven mogelijk is zonder de aanleg van 

additionele golfbescherming. Van de zeven locaties zijn er drie locaties als meest kansrijk beoordeeld: de 

huidige locatie, de Airport locatie en de WEB-locatie. 

 

De meest geschikte locatie voor de realisatie van een vrachthaven is bepaald door een multicriteria-analyse 

(MCA). In deze analyse zijn de locaties getoetst op de zes hoofdcriteria: 

 Toegankelijkheid 

 Beschikbaarheid van land 

 Ontwikkelingsmogelijkheden 

 Hinder 

 Milieu effecten 

 Sociale effecten 

 

De WEB-locatie scoort consequent het hoogst in de MCA. De WEB-locatie is vooral aantrekkelijk vanwege haar 

unieke voordelen t.a.v. de beschikbaarheid van land, ontwikkelingsmogelijkheden (ruimte voor uitbreiding en 

de bereikbaarheid voor LoLo-schepen) en de beperkte milieu- en sociale effecten.  

 

Het kadeontwerp van Lievense (2013) is het meest geschikte ontwerp bevonden voor de WEB-locatie. Het 

ontwerp vergt de minste investeringen en biedt de meeste operationele vrijheid. Het belangrijke nadeel van 

het kadeontwerp is dat het t.o.v. een steigerconstructie meer negatieve effecten heeft op het 

onderwaterpark.  

 

Op basis van het kadeontwerp van Lievense (2013) is een conceptontwerp gemaakt met een bijbehorende 

kostenraming. De totale investeringssom komt neer op ongeveer $26 M. Deze raming is exclusief van kosten 

voor een wegomlegging, aankoop van grond of de verhuiskosten van het WEB. 
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6.1 Inleiding Business Case 

Deze inleiding is bedoeld om context te verschaffen aan de Business Case. In sectie 6.2 worden de aannames 

en uitgangspunten van de Business Case toegelicht. Sectie 6.3 presenteert de resultaten van de Business Case 

voor twee verschillende scenario’s. Sectie 6.4 presenteert de financiële haalbaarheidsanalyse. Sectie 6.5 gaat 

in op de financierbaarheid van de benodigde investeringen. Sectie 6.6 presenteert o.a. de resultaten van 

enkele optimalisatiemogelijkheden. Tot slot worden de conclusies gepresenteerd in sectie 6.4. 

6.1.1 Vraagstelling van de Business Case 

De Business Case is opgesteld om antwoord te kunnen geven op:  

 Wat zijn de financiële en economische effecten van het verplaatsen van de vrachthaven?  

 

Om de effecten van het verplaatsen van de vrachthaven inzichtelijk te maken is een referentiescenario nodig. 

De financiële en economische haalbaarheid van de verplaatsing wordt bepaald door het verschil met het 

referentiescenario.  

 

 
 

Met betrekking tot de ontwikkeling van de vrachthaven van Bonaire zijn er drie opties: 

 Niet renoveren; de huidige haven wordt niet gerenoveerd, noch wordt de vrachthaven verplaatst 

 Wel renoveren; huidige vrachthaven wordt gerenoveerd voor de lange termijn, maar niet verplaatst; 

en 

 Wel renoveren; huidige vrachthaven wordt gerenoveerd voor korte termijn. Vervolgens wordt de 

vrachthaven verplaatst naar de WEB-locatie.  

 

Een belangrijk uitgangspunt voor de Business Case is dat in elk geval de huidige vrachthaven in Kralendijk 

wordt gerenoveerd.  De optie om niet te renoveren wordt in deze Business niet doorberekend. Als eiland in 

het Caraïbisch gebied is Bonaire afhankelijk van haar haven in de voorziening van het levensonderhoud. Wel of 

niet renoveren kan nimmer sec een financiële afweging behelzen. Bonaire heeft daarnaast ook het nadeel van 

gebrek aan schaal. Investeringen in infrastructuur zijn doorgaans financieel niet haalbaar omdat de 

noodzakelijke volumes ontbreken. In eerder onderzoek van MTBS voor de Associatie van Caraïbische Staten 

(2014) is duidelijk naar voren gekomen dat de kleine eilanden in het Caraïbisch gebied veelal dezelfde 

problematiek kennen. Door het gebrek aan volume zijn investeringen in noodzakelijke haveninfrastructuur 

financieel niet haalbaar. Maar door de absolute noodzaak ervan is het economisch wenselijk en daarmee een 

financieringsvraagstuk.  
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Het referentiescenario voor de verplaatsing van de vrachthaven is daarmee het scenario dat de vrachthaven 

niet wordt verplaatst, maar wel gerenoveerd (Scenario 1 in de figuur bovenstaand). Om de financiële 

haalbaarheid van de verplaatsing te kunnen bepalen zou methodologisch gezien enkel de additionele 

havengerelateerde opbrengsten, kosten en investeringen mogen worden beschouwd. Maar in plaats van enkel 

de additionele kasstromen in een financieel model te plaatsen, wordt er hier gekozen om voor beide scenario’s 

de volledige havengerelateerde opbrengsten, kosten en investeringen in beeld te brengen. Het verschil tussen 

beide scenario’s in netto contante waarde van de vrije kasstromen bepaalt die financiële haalbaarheid van de 

verplaatsing van de vrachthaven.  

 

De beslissingscalculatie luidt dus als volgt: 

 

Financiële haalbaarheid verplaatsing = NCW Verplaatsing – NCW Geen verplaatsing  

 

Dit impliceert dus dat voor beide scenario’s alle toekomstige havengerelateerde opbrengsten, kosten en 

investeringen volledig worden toegekend aan Business Case. Omdat dit voor beide scenario’s geldt, is het van 

belang het verschil tussen beide scenario’s in acht te nemen, en niet zozeer de absolute waarde zelf. 

 

De Business Case houdt geen rekening met de bijdrage vanuit havengerelateerde opbrengsten aan algemene 

middelen van het OLB. Omdat de beslissingscalculatie zich richt op het verschil tussen beide scenario’s, is dit  

ook niet relevant. Echter, dit wordt wel relevant in de bepaling van de financierbaarheid, zoals nader wordt 

toegelicht in sectie 6.6.  

 

De gedetailleerdere scope van scenario’s 1 (wel renoveren, niet verplaatsen) en 2 (wel renoveren om 

vervolgens te verplaatsen) worden weergegeven in onderstaande secties.  
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Figuur 6-1: Schematische weergave benodigde investeringen Scenario 1: Niet verplaatsen 

 
 

Inkomsten 

 De volumes vrachtverkeer zijn zoals geprojecteerd in hoofdstuk 3. Tarieven blijven gelijk. 

 Cruisetoerisme groeit tot 320.000 cruisepax per jaar en is gelimiteerd op dit aantal.  

 Het cruiseproduct van Bonaire wordt niet verbeterd doordat de vrachtafhandeling blijft plaatsvinden 

in het centrum en toeristen (en bewoners) last zullen ondervinden van vrachtverkeer. De 

consequentie is dat het tarief voor cruisepax niet omhoog gaat. 

 

Operationele kosten 

 De personele bezetting van het haven- en loodswezen groeit tot 10 FTE  

 Er wordt regulier onderhoud (1% van investeringen per jaar, groeit van $100.000 tot $150.000 per 

jaar) en groot onderhoud gepleegd ($ 300.000 USD per 5 jaar). 

 Er wordt een verzekering afgesloten (0,25% over de investeringssom). 

 Overige kosten zijn vergelijkbaar met historische jaren. 
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Figuur 6-2: Schematische weergave benodigde investeringen huidige haven Scenario 2: Verplaatsing vrachthaven 

 
 

Inkomsten 

 De volumes vrachtverkeer zijn zoals geprojecteerd in hoofdstuk 2. Tarieven blijven gelijk.  

 Cruisetoerisme groeit tot 320.000 cruisepax per jaar, maar is gelimiteerd op dit aantal.  

 Het cruiseproduct van Bonaire wordt verbeterd doordat de vrachtafhandeling verplaatst naar het 

WEB. Hierdoor is het redelijk om te stoppen met de $1 USD subsidie vanuit TCB richting de 

cruisemaatschappijen. Dit komt ten goede van de eilandbegroting maar niet ten goede van de 

Business Case.  

 

Operationele kosten 

 De personele bezetting van het haven- en loodswezen groeit tot 13 FTE (3 additionele FTE t.o.v. 

scenario 1 wegens LoLo operaties.)  

 Er wordt regulier (1% van investeringen per jaar) en groot onderhoud gepleegd (300.000 USD per 5 

jaar). 

 Er wordt een verzekering afgesloten (0,25% over de investeringssom). 

 Er wordt extra energie verbruikt door de kranen en reachstackers. 

 Overige kosten zijn vergelijkbaar met historische jaren. 
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Figuur 6-2: Operationele cash flow, scenario 2: Verplaatsing 

 
 

De verplaatsing van de vrachthaven heeft bijna geen effect op het niveau van de opbrengsten. De inkomsten 

worden alsnog voor een groot deel bepaald door cruise- en BOPEC-verkeer. Vanuit BOPEC is het met name 

loodsgelden waaraan het Haven- en Loodswezen verdient. Cruise levert zowel loods-, lig- en meergelden op 

alsmede precario opbrengsten.8 De jaarlijkse inkomsten bedragen ongeveer $3M USD. De inkomsten stijgen 

door een groei van de volumes voor containers, cruise en overige lading en een jaarlijkse indexatie op de 

tarieven. 

 

Figuur 6-3: Inkomsten naar activiteit, scenario 2: Verplaatsing  

 
 

  

                                                                 
8 NB: Er is hier gerekend met het cruiseprecario tarief van $2 per pax, ondanks dat er momenteel $1 hiervan wordt 
geretourneerd aan de cruisemaatschappijen via TCB 




