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      Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!

Zoek regelingen op overheid.nl

Openbaar lichaam Bonaire

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN van 21 DEC. 2007, nr. 3 ter uitvoering van
artikel 17 van de Verordening marien milieu (A.B. 1991, no.
8)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Openbaar lichaam Bonaire

Officiële naam
regeling

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN
van 21 DEC. 2007, nr. 3 ter uitvoering van artikel 17 van de
Verordening marien milieu (A.B. 1991, no. 8)

Citeertitel Geen

Vastgesteld door

Onderwerp milieu

Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de
Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving
Eilandsraad Bonaire (AB 2010, no. 20) dan wel het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving
Bestuurscollege Bonaire (AB 2010, nr. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en
derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.
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01-01-2008 10-10-2010 Nieuwe n.v.t.

mailto:regelgeving@overheid.nl
http://zoekdienst.overheid.nl/Zoekdienst/html.onl.nl/collectie/dcr?searchform=advanced&view=advanced&kb_reset_basket=true


12/11/12 11:11 AMGeen

Page 2 of 2http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Bonaire/955.html

regeling 21-12-2007

A.B. 2007, no.
17

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van 21 DEC. 2007, nr. 3
ter uitvoering van artikel 17 van de Verordening marien milieu (A.B. 1991, no. 8)

Artikel l

Binnen het onderwaterpark worden de volgende gebieden aangewezen;

Artikel II

Artikel III

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking met ingang van 1
januari 2008.

a.

b.

het als zodanig gemarkeerde gedeelte van het onderwaterpark, gelegen tussen Punt'i
Waya (poort van Hato) (GPS-code: 12°10'53.81"N 68°17'38.50"W en 12°10'52.20"N
68°17'41.98"W) tot de ingang van de jachthaven van Harbour Village Beach Resort
(GPS-code:12°09'46.92"N 68°17'46.92"W en 12°09'47.22"N 68°17'17.29"W);

het als zodanig gemarkeerde gedeelte van het onderwaterpark, gelegen tussen de pier bij
Playa Chachacha (GPS-code:12°08'46.16"N 68°16'35.46"W en 12°08'44.92"N
68°16'41.21"W) tot de ingang van de jachthaven van Plaza Resort (GPS-code:
12°08'07.62"N 68°16'42.53"W en 12°08'13.70"N 68°16'47.15"W).

Het is verboden om in de in artikel l vermelde gebieden, op welke manier dan ook,
zeedieren te verzamelen.

1.

Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op het verzamelen van aasvis.
Onder aasvis wordt verstaan;

2.

-

-

-

Masbangu (Selar crumenopthalmus), groter dan 8 centimeter, gemeten van de voorkant
van de kop tot de achterkant van de staart;

Boka Largu (Hemiramphus balao) groter dan 20 centimeter, gemeten van de punt van de
onderkaak tot de achterkant van de staart, en

Moulo (Decapterus punctatus) groter dan 15 centimeter, gemeten van de voorkant van de
kop tot de achterkant van de staart.


