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Beantwoording schriftelijke commissievragen over 
¨Ontwerpbesluit houdende inrichtingen- en activiteiten, 
milieueffectrapportage en de kwaliteit van toezicht en 
handhaving, ter bescherming van het fysieke 
leefomgeving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba¨ 
(Kamerstuk 29383, nr. 367) 

Aanleiding 
Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat hebben 
verschillende fracties vragen en opmerkingen aan u voorgelegd over het 
Ontwerpbesluit houdende inrichtingen- en activiteiten, milieueffectrapportage en 
de kwaliteit van toezicht en handhaving, ter bescherming van het fysieke 
leefomgeving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (IAB BES). 

De vragen betreffen ondermeer de gevolgen van de inwerkingtreding van het IAB 
BES voor stakeholders de eilandbesturen, de bescherming van milieu en 
natuurwaarden en voor het functioneren van het stelsel van Vergunningverlening, 
Toezicht en Handhaving (VTH) rondom bouwprojecten op Bonaire. 
Met toezending van bijgaande brief en bijlage worden deze vragen beantwoord. 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd in te stemmen met de beantwoording van de vragen middels 
bijgevoegde brief.  

Beslistermijn 
U wordt verzocht uiterlijk 22 december te besluiten. 

Kernpunten 
U hebt eerder ingestemd met de beantwoording van kamervragen over 
bouwprojecten aan de kust in Caribisch Nederland. De huidige reeks vragen is 
naar aanleiding van de behandeling van het IAB BES in de vaste commissie voor 
Infrastructuur en waterstaat. In het (IAB BES) worden milieuregels vastgesteld 
voor inrichtingen in Caribisch Nederland. Het besluit bevat daarnaast regels over 
de milieu effect rapportage en de kwaliteit van toezicht en handhaving. 
van het IAB BES. De vragen betreffen uiteenlopende onderwerpen waaronder de 
aard, systematiek, reikwijdte van het besluit en de verhouding met overige 
natuur-, en ruimtelijke ordeningsregels. Tevens wordt uitleg gegeven over de 
gevolgen van het IAB BES voor bestaande en nieuwbouw projecten aan de kust 
van Bonaire en in het bijzonder de uitoefening van verantwoordelijkheden voor 
Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). 

Toelichting 

Krachtenveld 
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De bestuurscolleges zijn in beginsel verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
IAB BES. Er geldt een uitzondering ten aanzien van de grotere olieterminals 
(categorie IV IAB BES) waarvoor het rijk verantwoordelijk blijft. 
U bent verantwoordelijk voor het VTH stelsel op grond van de Wet Vrom Bes. De 
ministers van LNV en voor N&S zijn verantwoordelijk voor het natuurbeleid en de 
uitvoering daarvan. 
De beantwoording is afgestemd met de ministers LNV, N&S en VRO. 
 
Toelichting 
Met het IAB BES wordt een belangrijke stap gezet bij de bescherming van de 
fysieke leefomgeving in Caribisch Nederland. Het besluit vervangt de huidige 
ontoereikende systematiek van hinderverordeningen op de eilanden, is 
uitvoerbaar en heeft draagvlak bij stakeholders, lokale besturen en uitvoerende 
diensten. Het besluit stelt regels ten aanzien van veel milieuthemas. De kamer 
heeft bij de behandeling van de wet Vrom Bes (TK 2009-2010, 32 473; nr 3 
pagina 27) aangegeven dat adequate regelgeving en op basis daarvan uit te 
voeren maatregelen nodig is om natuur en koraal te beschermen daar anders het 
risico aanwezig is dat deze wordt aangetast of verdwijnt. Het IAB BES voorziet 
hier ook in. Dit neemt niet weg dat er zorgen zijn over de implementatie. Dit 
speelt met name bij de implementatie van het uitvoeringsprogramma Toezicht en 
handhaving Bonaire en het behalen en nemen van besluiten bij belangrijke 
mijlpalen in dit traject. IenW heeft bij het bestuur van Bonaire de verwachting 
uitgesproken dat deze trajecten uiterlijk binnen een jaar tot concrete resultaten 
leiden. De aanbevelingen van het onderzoek van ILT naar de uitvoering van VTH 
taken op natuur en milieu terrein zijn naar verwachting hierop van invloed. 
Bij de beantwoording van de vragen gaat u in op het bovenstaande. U zegt toe de 
kamer nader hierover te infomeren  
  
 
 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 
 


