Informatieblad gebruiksvergoedingen
Eilandsverordening natuurbeheer Bonaire

Inleiding
Voor het gebruik van onze natuurparken op Bonaire betaalt de gebruiker een
financiële bijdrage: de gebruiksvergoeding. Dat geldt zowel voor het
onderwaterpark als voor het Washington Slagbaai Park. Het bekendste
voorbeeld hiervan is natuurlijk de toegangsprijs. Maar er zijn veel meer soorten
van gebruik van onze natuurparken. Sommige bedrijven zijn voor hun
voortbestaan geheel of grotendeels afhankelijk van ons onderwaterpark. Het is
dan niet meer dan redelijk dat dergelijke bedrijven ook bijdragen aan het beheer
en onderhoud van ons onderwaterpark.
Een ander voorbeeld is de
aanwezigheid en het gebruik van een pier in ons onderwaterpark. Ook daarvoor
ligt het voor de hand dat de gebruiker een vergoeding betaalt.

Voor het gebruik van onze
natuurparken
is
dus
een
gebruiksvergoeding verschuldigd. Er
zijn verschillende soorten gebruik:
• Recreatief
gebruik
door
bezoekers
• Commercieel
gebruik
door
bedrijven
• Gebruik van het onderwaterpark
voor bouwwerken of objecten
Toegang
Voor
de
toegang
tot
het
onderwaterpark
wordt
een
vergoeding geheven van $ 10,- (Naf
17,50) per jaar. Dit geldt dus voor
iedereen die het onderwaterpark
gebruikt. Of dat nu is om te
zwemmen, snorkelen, windsurfen,
kitesurfen, zeilen, kajakken, varen,
waterskiën of om een andere
watersport
te
bedrijven.
Ook
degenen die de watertaxi gebruiken
moeten
toegang
tot
het
onderwaterpark betalen.
Voor
duikers
is
de
gebruiksvergoeding $ 25,- (Naf
43,75) per persoon per jaar of $ 10,(Naf 17,50) per persoon per dag.

Het betalingsbewijs bestaat uit een
penning en een kwitantie. De
penning moet goed zichtbaar op de
kleding of aan de sportuitrusting
worden gedragen. Het is tegelijkertijd
ook een mooi vakantiesouvenir. Als
het gaat om de toegang voor slechts
één dag krijgt de gebruiker alleen
een kwitantie. Het betalingsbewijs is
niet overdraagbaar. Dat wil zeggen
dat de gebruiker het niet aan iemand
anders kan geven of verkopen.
De penningen worden verkocht door
het bedrijf dat de recreatieve
diensten in het onderwaterpark
verleent of waarvan het materiaal
wordt gehuurd. Maar ook STINAPA
Bonaire en de Tourism Corporation
Bonaire (TCB) verkopen ze.
Degenen met een toegangsbewijs
voor het onderwaterpark hebben
daarnaast gratis toegang tot het
Washington Slagbaai Park.
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Uitzonderingen
Van
het
betalen
van
een
toegangsprijs
voor
het
onderwaterpark zijn uitgezonderd:
• scheepvaartverkeer van andere
eilanden
en
internationaal
scheepvaartverkeer;
• ingezetenen van Bonaire;
• personen jonger dan 12 jaar;
• personen die niet langer dan 24
uur op Bonaire verblijven.
Deze uitzonderingen gelden niet
voor duikers.

Bedrijven
Ons onderwaterpark wordt niet
alleen gebruikt door recreanten. De
personen en bedrijven die hun
diensten aanbieden aan duikers of
andere watersporters maken zelf ook
gebruik van dit natuurpark. Zonder
het onderwaterpark zou hun bedrijf
zelfs niet kunnen voortbestaan! Het
is daarom niet meer dan redelijk dat
die personen en bedrijven ook een

gebruiksvergoeding betalen en zo
bijdragen aan het beheer van het
onderwaterpark. Het geven van
zwemles is uitgezonderd.
Ook natuurgidsen of bedrijven die
bijvoorbeeld rondleidingen verzorgen
in een natuurpark op het land zijn
een gebruiksvergoeding
verschuldigd.
Bouwwerken
De zee rondom Bonaire is een
natuurpark. Het Bonaire National
Marine Park. Dit is een unieke
situatie waar we trots op zijn, maar
die ook beperkingen met zich
meebrengt. Voor het aanleggen of
bouwen van constructies zoals een
boei, een ladder, een trap, een pier
of andere bouwwerken in, op of
boven het onderwaterpark is een
vergunning nodig op basis van de
Eilandsverordening natuurbeheer. Je
kunt nou eenmaal niet zomaar in een
natuurpark gaan bouwen! Daarnaast
is vaak ook nog een
bouwvergunning nodig. Voor het
gebruik van bouwwerken in het
onderwaterpark is een jaarlijkse
gebruiksvergoeding verschuldigd
volgens het tarief in de volgende
tabel.
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Tarieven gebruiksvergoedingen onderwaterpark
•
•
•
•
•
•
•
•
•

toegang voor recreanten:
toegang voor duikers:

$ 10,00 (Naf. 17,50) / jaar;
$ 25,00 (Naf 43,75) p.p. / jaar of
$ 10,00 (Naf. 17,50) p.p. / dag;
het drijven van een zaak:
$ 840,00 (Naf 1.500,00) per vestiging / jaar;
een boei, trap, pier en overige bouwwerken: $ 280,00 (Naf 500,00) / jaar;
een meerboei op de rede van Kralendijk:
$ 10,00 (Naf 17.50) / nacht;
een ladder:
$ 140,00 (Naf 250,00) / jaar;
een industriële pier of steiger:
$ 560,00 (Naf 1.000,00) / jaar;
een aangelegd of aangevuld strand:
$ 140,00 (Naf 250,00) per meter/jaar
met een maximum van
$ 16.760,00 (Naf 30.000,00) / jaar;
een aangelegd of aangevuld strand volgens art. 35 Eilandsbesluit
onderwaterpark:
$ 280,00 (Naf 500,00)
/ jaar

NOS NATURALESA TA NOS TESORO!
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