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 Geachte Voorzitter, 
 
Met uw brief van 30 maart 2021 verzoekt u namens uw vaste commissie voor 
Economische Zaken en Klimaat om geen onomkeerbare stappen te nemen in de 
oprichting van de beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V. (BBT) 
totdat uw commissie in een eerstvolgende procedurevergadering mijn brief van 
22 maart jl. heeft kunnen bespreken. 
 
Naar aanleiding van uw verzoek wacht ik met de oprichting van de 
beleidsdeelneming totdat uw commissie mijn brief in uw procedurevergadering 
van 13 april heeft kunnen bespreken. Uiteraard ben ik bereid om de vragen van 
uw commissie te beantwoorden en ik verzoek ook om deze vragen spoedig aan 
mij te doen toekomen zodat ik deze zo snel mogelijk kan beantwoorden.  
 
Zoals ik ook in mijn brief van 22 maart heb beschreven, is de oprichting van BBT  
nodig om een nieuwe tijdelijke vergunning te kunnen verkrijgen voor de 
brandstofvoorziening voor het wegverkeer en de tijdelijke noodmaatregel 
waarmee de publieke elektriciteitsvoorziening op dit moment is geborgd. Zonder 
deze vergunningen wordt deze brandstoftoevoer stilgelegd. Dit houdt in dat er een 
groot risico ontstaat dat de elektriciteit langdurig uitvalt, de drinkwaterproductie 
langdurig stil komt te liggen en er geen wegverkeer meer mogelijk is. Dit met alle 
gevolgen van maatschappelijke ontwrichting van dien. Om deze reden is haast 
geboden met spoedige oprichting van de beleidsdeelneming. 
 
 
 
 
B. van ’t Wout 
Minister van Economische Zaken en Klimaat 
 


