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Inleiding
In 2013 hebben het openbaar lichaam Bonaire (OLB) en Selibon N.V. gezamenlijk het
Afvalbeheer- en uitvoeringsplan Bonaire 2013 – 2022 ontwikkeld. Het Afvalbeheerplan
Bonaire is vervolgens aangeboden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
(IenM). In de begeleidende brief spreekt het bestuurscollege van Bonaire de ambitie uit
de achterstand in het afvalbeheer ten opzichte van Europees Nederland spoedig in te
willen lopen. Het besef dat er iets aan het afvalbeheer op Bonaire moet gebeuren en de
wil om dat te doen, zijn in hoge mate aanwezig. Uit het oogpunt van volksgezondheid,
zorg voor de leefomgeving en economie is verbetering dringend noodzakelijk.
De staatssecretaris van IenM heeft in een brief van 24 september 2013 aangegeven
samen met het college het afvalbeheer te willen aanpakken en daarvoor de benodigde
personele en financiële middelen ter beschikking te stellen. Deze bijdrage bestaat uit
eenmalige kosten voor met name personeel en materieel. De structurele kosten voor de
exploitatie dienen lokaal te worden gedragen.
In bijlage 3 van het Afvalbeheerplan Bonaire is een overzicht van projectfiches
opgenomen met een begroting van de investeringskosten over vijf jaren. Inmiddels
bestaat bij het ministerie, het openbaar lichaam Bonaire en Selibon N.V. de behoefte
om te kunnen beschikken over een bijgewerkt overzicht van de planning en de kosten.
Hiervoor is het onderhavige document opgesteld dat een prioriteitstelling en
actualisering bevat van de betreffende projectfiches. Deze fiches zullen in de komende
vijf jaren successievelijk worden uitgewerkt in projectplannen en worden uitgevoerd.

Strategisch beleidskader
Het strategisch beleidskader bestaat in uit de volgende beleidsplannen en wetgeving (in
chronologische volgorde):







Afvalbeheer- en uitvoeringsplan Bonaire 2013 – 2022
Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES (Wet VROM
BES)
Concept Milieuprogramma Bonaire 2012 – 2016
Eindrapport Milieunormen Nederlandse Antillen
Milieubeleidsplan Bonaire 2003 - 2007
Eilandsverordening afvalstoffen Bonaire

Afvalbeheer- en uitvoeringsplan Bonaire 2013 – 2022
Op 5 november 2013 heeft het bestuurscollege het Afvalbeheer- en uitvoeringsplan
Bonaire 2013 – 2022 aan de staatssecretaris van IenM aangeboden.
Het doel van het plan is: bijdragen aan een bestuurlijk- en maatschappelijk breed
gedragen, milieuhygiënisch verantwoord, technisch betrouwbaar, financieel realistisch
en economisch haalbaar afvalmanagement, waarmee in voldoende mate invulling wordt
gegeven aan een ‘duurzame identiteit’ voor Bonaire.
Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES
De Wet VROM BES is medio 2012 gedeeltelijk in werking getreden. Hoofdstuk 1 bevat
een aantal artikelen over afval die sinds die tijd van kracht zijn, waaronder de
voorkeursvolgorde voor verwerking van afval (Ladder van Lansink). Van Hoofdstuk 4,
Afvalstoffen, is een klein deel in werking getreden. Het betreft artikelen over het
inzamelen van huishoudelijk afval, het vaststellen van een Eilandsverordening
afvalstoffen en de mogelijkheid voor het rijk om het openbaar lichaam een aanwijzing te
geven.
Om (gevaarlijke) afvalstromen te kunnen transporteren in overeenstemming met het
Verdrag van Bazel moet paragraaf 4.3 “Het grensoverschrijdend overbrengen van
afvalstoffen” van de Wet VROM BES in werking treden.
Concept Milieuprogramma Bonaire 2012 – 2016
Het concept Milieuprogramma Bonaire is in 2012 opgesteld om te voldoen aan artikel
1.5.1 van de Wet VROM BES. De eilandsraad heeft het concept Milieuprogramma
Bonaire niet kunnen vaststellen omdat het Milieubeleidsplan Caribisch Nederland
ontbreekt.
Artikel 1.4.1 van de Wet VROM BES schrijft voor dat de minister van IenM vijfjaarlijks
een Milieubeleidsplan Caribisch Nederland vaststelt. Door het ontbreken hiervan
ontbreekt ook het strategisch/financieel kader voor het lokale milieuprogramma.

Eindrapport Milieunormen Nederlandse Antillen
In het ‘Eindrapport Milieunormen Nederlandse Antillen’ (2007) van het toenmalige
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van de Nederlandse Antillen zijn
beleidsdoelen voor het afvalbeleid voor de korte termijn (2010) en de lange termijn
(2020) vastgelegd. Het bestuurscollege heeft ingestemd met dit rapport. In het rapport
is een indeling in drie categorieën gehanteerd:
 importverbod van bepaalde stoffen en producten;
 stortverbod voor gevaarlijk afval;
 eisen aan afvalverwerking.
Milieubeleidsplan Bonaire 2003 - 2007
Wegens het ontbreken van een recenter lokaal milieubeleidsplan is dit Milieubeleidsplan
Bonaire nog steeds van kracht. In 2013 is ten behoeve van het afvalbeleid het
Afvalbeheer- en uitvoeringsplan Bonaire 2013 – 2022 vastgesteld.
Eilandsverordening afvalstoffen Bonaire
In 1994 trad de Eilandsverordening afvalstoffen Bonaire grotendeels in werking. De
eilandsverordening is nog steeds van kracht.
Op basis van deze eilandsverordening heeft het openbaar lichaam Bonaire (OLB) het
afvalbedrijf Selibon N.V. aangewezen als de inzameldienst die belast is met het
inzamelen, overslaan, transporteren en be- en verwerken van afval. Hiervoor is een
beheersovereenkomst afgesloten tussen het OLB en Selibon N.V.

Operationeel beleidskader
Prioriteiten 2014
Het bestuurscollege heeft in 2014 de volgende prioriteiten voor het afvalbeleid
vastgesteld:








het verbranden van (bio)medisch- en infectueus afval;
het sluiten van Morotin;
het inrichten van milieustraten in Playa en Rincon;
het uitvoeren van een proefproject gescheiden inzamelen van afval;
het sorteren en bewerken van recyclabels;
het uitvoeren van een communicatieplan en handhavingsplan;
onderzoek naar samenwerking tussen ABC-eilanden.

Deze prioriteitsvolgorde is in grote lijnen nog steeds actueel. Het project
‘Verbranden (bio)medisch en infectueus afval’ is in uitvoering. De civiele werken
voor een Afvalcentrum te Lagun en een afvaloverslagstation in Rincon zijn ook ter
hand genomen. In de afgelopen jaren heeft een eerste verkenning plaats
gevonden naar mogelijke samenwerking met de andere benedenwindse eilanden.
Voor de communicatie over het milieu- en natuurbeleid van het OLB in zijn
algemeenheid is een communicatiestrategie en een communicatieplan opgesteld.
De communicatie over het afvalbeleid maakt daarvan deel uit.
In het schema verderop in dit hoofdstuk is een actualisering van de prioriteitstelling
en de planning opgenomen.
Organisatie
De projectorganisatie voor het implementeren van de projecten uit het Afvalbeheerplan
Bonaire is als volgt geregeld. Een projectteam onder leiding van het OLB en waarvan
Selibon deel uitmaakt, werkt één of meer projectfiche(s) uit tot een volwaardig
projectplan. Het projectplan wordt voor goedkeuring voorgelegd aan het
bestuurscollege. Indien het bestuurscollege instemt met het projectplan wordt dit
ingediend bij IenM voor vaststelling en financiering. Als IenM instemt, worden de gelden
voor de investeringskosten beschikbaar gesteld. Een projectteam op Bonaire onder
leiding van Selibon, waarvan het OLB deel uitmaakt, voert vervolgens het plan uit.
Instrumenten
In het Afvalbeheerplan Bonaire staat het gescheiden inzamelen van afval met het oog
op (materiaal)hergebruik centraal. Om burgers en bedrijven ertoe te bewegen mee te

werken aan gescheiden inzameling, heeft de overheid de onder meer de volgende
instrumenten ter beschikking.
Voorzieningen
De inzamelstructuur moet fijnmazig en laagdrempelig worden uitgevoerd. Hoe dichter
bij huis adequate voorzieningen voor afvalscheiding aanwezig zijn, hoe groter de kans
is dat de burger dat ook daadwerkelijk doet. Nu beschikt Bonaire over ‘glasbollen’ in de
wijken, een milieuplein in Kralendijk en een afvalscheidingstation in de wijk Amboina. In
de komende jaren worden de voorzieningen uitgebreid met milieustraten in Kralendijk
en Rincon en een aparte ‘kliko’ voor recyclabels per huishouden of bedrijf.
Communicatie
Het afvalbeleid kan niet worden uitgevoerd zonder draagvlak en betrokkenheid van de
Bonairiaanse gemeenschap. Om de beleidsdoelen te realiseren verwacht de overheid
van de burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties vaak ingrijpende
gedragsveranderingen. Communicatie is bij uitstek een instrument om draagvlak te
verwerven en te vergroten. De meerjarige voorlichtingsstrategie zorgt voor verbinding
en voortzetting van de communicatie over de verschillende milieu- en natuurprojecten,
waardoor synergie ontstaat.

Financiën
Het financiële instrument kan ook worden ingezet om het gewenste gedrag te
bevorderen. Het kan bestaan uit bijvoorbeeld heffingen of incentives. Over het
algemeen wordt sterk gereageerd op financiële impulsen. Een voorbeeld hiervan is de
drastische toename van illegale dump op het eiland sinds de invoering van een
storttarief in 2005. Een positief voorbeeld is dat tijdens een glasinzamelingsactie van
het OLB en Selibon in 2011 binnen een uur bijna 18.000 flesjes werden ingeleverd. De
incentive was toen een bescheiden geldprijs voor degene die de meeste flesjes
inleverde en ijsjes voor de kinderen.
Toezicht
Adequaat toezicht en handhaving van de wetgeving en de scheidingsregels is van
essentieel belang. Als gescheiden ingezamelde afvalstromen teveel zijn vervuild met
andere producten, heeft dat directe gevolgen voor de verdere bewerking en verwerking
en de financiële waarde van die stromen.

Prioriteitstelling en planning
De volgende tabel verwijst naar de projectfiches die zijn opgenomen in bijlage 3 van het
Afvalbeheerplan Bonaire 2013 - 2022.
Planning
Projectfiche
Afvalbeheer
plan Bonaire

Naam projectfiche

Toelichting

20142016

2017

10

In uitvoering.

X

X

12

(Bio)medisch- en
infectueus afval
(Incl. civiele werken
Lagun en Rincon)
Afvalcentrum Lagun

Koppeling met fiches 10, 11 e.a.).

X

X

13

Afvalbrengpunt Rincon

Gefaseerde aanpak: starten met
afvaloverslagstation (2016) en
vervolgens uitbouwen tot
volwaardige milieustraat (2017).

X

X

2018

2019

2020

2021

X

X

Koppeling met fiches 12 en 13.

Koppeling met fiches 10, 11 e.a.).
5

Onderzoek afzet-markten
en samen-werking

Onderzoek naar definitieve keuze
afvalverwerkingtechniek
(materiaalhergebruik of
verbranding) is noodzakelijk.
Koppeling met gescheiden
inzamelen, fiche 11 e.a.

X

11

Gescheiden inzamelen (*)

Gefaseerde aanpak: eerst
proefproject (2017), vervolgens
verder uitrollen (2018 – 2019).

X

X

Koppeling met fiches 4, 5, 10, 12,
13, 14 en 20.
14

4

Afvaldata en –
managementsysteem

20

Afwerken stortplaats
Morotin

9

Composteren

18

Inzamelen en verwerken
asbest1
Aanpassen Eilandsverordening afvalstoffen
Bonaire
Illegale stort en zwerfvuil

7

15

19

1

Afvalbrengpunt Playa
(Kralendijk)

Verwerken afgewerkte
olie

Koppeling met gescheiden
inzamelen, fiche 11 e.a.
Civiele werken parallel met
nieuwbouw Selibon kantoor.
Koppeling met gescheiden
inzamelen , fiche 11 en inrichten
Afvalcentrum Lagun, fiche 12.
Koppeling met projectfiches 13
(milieustraat Rincon) en 11
(gescheiden inzamelen).
Koppeling met gescheiden
inzamelen , fiche 11 en inrichten
Afvalcentrum Lagun, fiche 12.
Toezegging uit bestuurlijk overleg
2008.
Verordening voorlopig nog
bruikbaar.
Illegale stortplaatsen
inventariseren en storttarieven
evalueren. Projectplan aanpak
zwerfafval formuleren.
Huidige inzameling en verwerking
afgewerkte olie evalueren en
verbeteren.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Door het openbaar lichaam Bonaire is asbest meegenomen in het Afvalbeheerplan Bonaire. Binnen het Ministerie
van Infrastructuur en Milieu wordt het onderwerp asbest behandeld door de directie Veiligheid en Risico en niet
door de directie Duurzaamheid die wel het onderwerp afval behandeld.

Planning
Projectfiche
Afvalbeheer
plan Bonaire
17

8
21

Naam projectfiche

Toelichting

Gevaarlijk afval en klein
gevaarlijk afval en klein
gevaarlijk afval
Ontwikkelen
preventiebeleid
Afwerken stortplaats
Lagun

Doelgroepen eerst laten wennen
aan gescheiden inzamelen
vanwege hergebruik.
Gescheiden inzamelen prevaleert.
Restfractie kan nog worden
gestort.

20142016

2017

2018

2019

2020

2021

X

X
X

Toelichting op de projectfiches
Vervallen projectfiches
Ten opzichte van het Afvalbeheerplan Bonaire 2013 – 2022 zijn in dit document een
aantal projectfiches vervallen. Hieronder worden deze genoemd en toegelicht.
Fiche 1. Programmateam
In dit document is deze fiche uit het Afvalbeheerplan Bonaire vervallen. Kosten voor
uitvoering van het afvalmanagement worden door het OLB of Selibon gedragen of
maken deel uit van een specifiek projectplan. In het laatste geval gaat het om
projectmanagementkosten die nodig zijn om het projectdoel te realiseren. Dit wordt per
projectplan in detail gespecificeerd.
Fiche 2. Training medewerkers OLB en Selibon
In dit document is deze fiche uit het Afvalbeheerplan Bonaire vervallen. Kosten voor
opleidingen en trainingen die nodig zijn voor het operationeel maken van het materieel
maken deel uit van een specifiek projectplan. Vervolgtrainingen komen voor rekening
van het OLB of Selibon N.V.
Fiche 6. Upgrade automatisering Selibon
In dit document is deze fiche uit het Afvalbeheerplan Bonaire vervallen. Eenmalige
kosten voor automatisering maken deel uit van een specifiek projectplan. Kosten voor
continuering (verlenging van de softwarelicenties) worden door Selibon N.V. zelf
gedragen.
Fiche 22. Informatie en voorlichting
In dit document is deze fiche uit het Afvalbeheerplan Bonaire vervallen. Kosten voor
projectspecifieke communicatie worden opgevoerd in de betreffende projectplannen.
De communicatie over afval maakt deel uit van de overkoepelende campagne “Nos ta
biba di naturalesa”, waardoor synergie wordt bewerkstelligd. Over de kosten voor de
koepelcampagne wil het OLB aparte afspraken maken met de betrokken ministeries.

Opmerkingen bij enkele projectfiches
Fiche 5. Quick scan afzetmarkten en samenwerking
Van gescheiden ingezamelde afvalstromen kan slechts een deel op het eiland worden
verwerkt voor hergebruik. Vaak zijn de volumes te klein om dat rendabel te kunnen
doen of is de afzetmarkt niet stabiel genoeg. Het verschepen van gescheiden
ingezamelde afvalstromen is over het algemeen dermate kostbaar dat de baten vaak
niet of nauwelijks tegen de kosten opwegen. Dit vormt een forse belemmering voor het
nieuwe afvalbeleid. Samenwerking in de regio kan helpen om tot een groter volume en
lagere transportkosten te komen. Er bestaat grote behoefte aan meer inzicht in de
afzetmarkten, transportkosten en samenwerkingsmogelijkheden in zowel de regio als
daarbuiten. Indien de afzet van secundaire grondstoffen geen realistische optie mocht
zijn, kan eventueel het verbranden van afvalstromen worden overwogen.
Fiche 7. Aanpassen Eilandsverordening afvalbeheer Bonaire
Kosten voor het aanpassen van de Eilandsverordening afvalbeheer Bonaire worden
door het OLB gedragen of maken deel uit van een specifiek projectplan.
Fiche 8. Ontwikkelen preventiebeleid
Kosten voor het ontwikkelen en handhaven van een product- en preventiebeleid
worden door het OLB gedragen of maken deel uit van een specifiek projectplan.
Vooralsnog prevaleert het organiseren van gescheiden inzamelen van afvalstromen
boven het ontwikkelen van preventiebeleid.
Fiche 9. Composteren tuin- en snoeiafval en zuiveringsslib
Selibon heeft in 2013 met succes een proef uitgevoerd met het composteren van tuinen snoeiafval. TNO heeft in december 2014 een conceptueel ontwerp voor
compostering neergelegd. Voor het composteringsproject is nu een aparte projectfiche
opgesteld. In het Afvalbeheerplan Bonaire maakte composteren deel uit van de
projectfiche “Gescheiden inzameling” (11).
Fiche 10. Verbranden (bio)medisch- en infectueus afval
Voor dit project is budget bij IenM aangevraagd en verkregen. Hierin zijn tevens
opgenomen de civiele werken voor het Afvalcentrum te Lagun (projectfiche 12) en het
afvaloverslagstation Rincon (projectfiche 13). Door onvoorziene vertragingen is een
financieel tekort ontstaan als gevolg van koersverschillen en veranderde prijzen voor
aanschaf, vrachtkosten, verzekeringen en algemene bestedingsbelasting (ABB). In
overleg met IenM wordt naar een oplossing hiervoor gezocht.
Fiche 11. Gescheiden inzamelen
In 2017 wordt een proefproject gescheiden inzamelen uitgevoerd. Momenteel wordt het
projectplan hiervoor uitgewerkt.
Fiche 18. Asbest
Door het openbaar lichaam Bonaire is asbest meegenomen in het Afvalbeheerplan
Bonaire. Binnen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt het onderwerp asbest

behandeld door de directie Veiligheid en Risico en niet door de directie Duurzaamheid
die wel het onderwerp afval behandeld. In 2013 heeft het openbaar lichaam Bonaire
een verzoek om ondersteuning voor het ontwikkelen en implementeren van
asbestbeleid bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ingediend.
Naar aanleiding van een afspraak in het bestuurlijk overleg in 2008 is in opdracht van
het toenmalige Ministerie van VROM (nu IenM) in oktober 2009 een ‘Uitvoeringsplan
voor een asbestinventarisatie en het opstellen van een asbestbeleid op Bonaire, St.
Eustatius en Saba’ opgesteld. Een vervolgstap in het genoemde Uitvoeringsplan is het
formuleren van een asbestbeleid. Op basis van dit asbestbeleid moet een adequaat
niveau gemeentelijke asbesttaken worden bereikt. Voor de implementatie van
asbestbeleid is wet- en regelgeving nodig, moet een infrastructuur voor verwijdering en
verwerking worden opgezet, dienen betrokkenen te worden opgeleid en geschoold,
moet voorlichting worden gegeven en dient handhaving en toezicht te worden
ontwikkeld.
Fiche 21. Afwerken stortplaats Lagun
De afwerking van de stortplaats Lagun zal mogelijk gefaseerd worden uitgevoerd vanaf
2021 als alle voorzieningen zijn gerealiseerd voor het gescheiden inzamelen en
verwerken van afval. Gezien de grootte van deze stortplaats en de huidige normen die
gelden voor het afwerken van een stortplaats van deze aard zijn de totale kosten
aanzienlijk.

Kostenoverzicht
Overzicht investerings- / exploitatie- en beleidskosten per jaar 2014/2016 - 2021
Summary - CAPEX AND OPERATIONAL COST
Omschrijving
CAPEX (IenM)
CAPEX (IenM) 2014-2016
CAPEX (IenM) 2017
Adjustment budget 2014-2016 (Zie Cash Flow) *

2014-2016
1,867,139.89
1,867,139.89

Operational Cost (SELIBON)
Ontwikkelen, beleid,en inhuren expertise
Implementatie en voorlichting

-

Beleid en Regelgeving afval (OLB)
Ontwikkelen, beleid,en inhuren expertise
Implementatie en voorlichting

-

* Onderbudgettering als gevolg van:
> Koerswijziging
> Vertraging project
> Scopewijziging vanuit IenM (nl. Rincon toegevoegd).

Grand-total
Financing IenM
Cash Flow

1,867,139.89
1,627,600.00
(239,539.89)

2017
2,394,721.04
2,155,181.15
239,539.89

2018
2,134,282.88

2019
2,185,029.95

2020
896,940.03

2021
5,863,632.65

334,430.00

492,142.80

574,820.66

670,445.37

658,354.28

70,000.00

235,000.00

50,000.00

2,829,850.60

1,802,385.40

6,571,986.93

-

2,729,151.04

-

2,626,425.68

De bedragen in bovenstaand overzicht zijn weergegeven in US Dollars en zijn inclusief
8% ABB.
Toelichting onderbudgettering 2014/20162
In de periode 2014 – 2016 is begonnen met het realiseren van projectfiche 10
(Verbranden (bio)medisch- en infectueus afval) in samenhang met de civiele werken
voor projectfiche 12 (Afvalcentrum Lagun) en projectfiche 13 (Afvalbrengpunt Rincon).
Door wijziging van de valutakoers, vertragingen en een scopewijziging is een totaal van
$ 1.627.600,- ontvangen in plaats van de aangevraagde investeringskosten van $
1.888.496,29 (laatste begroting $ 1.850.050,81).

2

Bron: Aanvraag investeringskosten (brief OLB aan IenM d.d. 17 oktober 2014 archiefnr. 2014012236).

