
Het bedrag maakte deel uit
van een budget van in totaal 200
miljoen dat in het zogeheten
Lenteakkoord voor 2013 was ge-
reserveerd om aan natuurprojec-
ten te besteden. VVD, CDA,
D66, GroenLinks en Christen-
Unie sloten daarover in mei een
akkoord kort na de val van het
kabinet Rutte.

Bij de formatieonderhande-
lingen zijn VVD en PvdA over-
eengekomen het Lenteakkoord
op onderdelen te wijzigen, on-
der meer door het mes te zetten
in het budget dat voor het na-
tuurplan is gereserveerd. De
vrees lijkt gerechtvaardigd dat er
ook een streep gaat door de voor
de BES-eilanden bestemde tien
miljoen.

Tweede Kamerlid Wassila
Hachchi (D66) wier partij sa-
men met GroenLinks heeft ge-
pleit om het extra geld voor de ei-
landen te reserveren is niet ge-
rust op een goede afloop: ,,Het is
op dit moment onduidelijk of
ook die tien miljoen die voor Ca-
ribisch Nederland is bestemd,
geschrapt wordt”, laat zij weten.

D66 heeft daarom ophelde-
ring gevraagd bij het ministerie
van Economische Zaken, Land-

bouw en Innovatie. ,,Wij wach-
ten het antwoord even af”, aldus
Hachchi die alvast aankondigt
actie te zullen ondernemen als
VVD en PvdA inderdaad het aan
de BES-eilanden beloofde be-
drag uit de begroting halen. Een
woordvoerder van het departe-
ment kan, als het Antilliaans
Dagblad hem daarnaar vraagt,
geen uitsluitsel geven: ,,Het is
afwachten totdat er een regeer-
akkoord is.”

Dat minister Liesbeth Spies
van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties de delegaties
van Bonaire, Sint Eustatius en
Saba, die deze week in Den
Haag met de ministeries over-
leggen, gisteravond bij de ver-
welkoming het advies gaf stevig
te lobbyen bij de VVD en PvdA,
kan worden uitgelegd als een be-
vestiging dat het hoogst onzeker
is dat de tien miljoen nog afko-
men.

,,Formeel en officieel is er
niets bekend maar het kan abso-
luut geen kwaad als u deze
kwestie nadrukkelijk onder de
aandacht brengt van Kamerle-
den van de VVD en PvdA want
die beslissen over het regeerak-
koord en de begroting voor

2013”, aldus Spies. ,,Er is dus
buiten de vergaderingen met de
departementen om werk aan de
winkel voor u.”

Op de eerste dag van de zoge-
heten Caribisch Nederland-
week hebben de delegaties over-
legd met het directoraat Wonen,
Bouwen en Integratie over on-
der meer woningbouwprojec-
ten, het opstellen van een Bouw-
besluit dat de veiligheid van ge-
bouwen moet verbeteren en een
huisvestingsverordening.
Voorts is er gesproken over de fi-

nanciële verhoudingen, de cao
voor ambtenaren in 2013, de
boedelscheiding van het voor-
malige land Nederlandse Antil-
len en de verbetering van de be-
volkingsadministraties. Ten
slotte is ook nog de sociaaleco-
nomische problematiek op de ei-
landen aan de orde gekomen.

Dag 1 werd afgesloten met
een welkomstborrel met mi-
nister Spies en de vertoning van
de documentaire Mountains
and Molehills over het oude
hoogste punt van Nederland (de

Vaalserberg) en het nieuwe
(Mount Scenery). Vandaag staan
als onderwerpen op de agenda
de energievoorziening, telecom,
infrastructuur (wegen en lucht-
havens), havens en milieu. Maar
de belangrijkste bespreking van
de dag is die met staatssecretaris
Frans Weekers van Financiën.
Met hem wordt gesproken over
de belastingopbrengst over 2011
die naar verluidt ondanks de tus-
sentijdse verlaging van de abb
aanzienlijk hoger is uitgevallen
dan het afgesproken plafond.

Antilliaans Dagblad Dinsdag 9 oktober 2012 17

Bonaire

Advertentie

Streep door beloofde 10 miljoen?
Door René Zwart
Den Haag - Het ziet er naar uit dat politiek Den Haag
zijn toezegging tien miljoen euro extra uit te trekken
voor de bescherming van natuur en milieu van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba niet gestand doet.

Gezaghebber Lydia Emerencia en de gedeputeerden Burney el Hage en James Kroon bij de welkomst-
borrel die de delegaties gisteravond werd aangeboden door minister Liesbeth Spies van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties.                                                                               FOTO NICO VAN DER VEN

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Een snèk aan de
Kaya Mandolin is afgelopen vrij-
dagavond overvallen door twee
mannen waarbij de kassa en een
BlackBerry werden meegeno-
men. Dat meldt Korps Politie
Caribisch Nederland.

Rond 23.45 kreeg de centrale
meldkamer van de politie een
telefonische melding van een
roofoverval bij een snèk aan de
Kaya Mandolin.

Ter plaatse verklaarde een ge-
tuige dat hij in de keuken stond

toen hij iemand de snack binnen
hoorde komen. Hij liep in de
richting van de bar waar hij twee
mannen zag die hun gezicht
hadden bedekt met een T-shirt.
Een van de mannen sprong over
de toonbank en nam de kassa
mee. Hij had een groot gebogen
kapmes is zijn hand. De andere
man bleef op uitkijkpost bij de
deur staan. Een BlackBerry die
op de toonbank lag van een van
de klanten werd weggenomen.

De recherche is bezig met het
onderzoek.

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - De status van de
koraalriffen van Bonaire aan de
hand van bevindingen van een
drie jaar lang onderzoek staat
centraal bij de presentatie van
CIEE Research Station Bonaire
die op dinsdag 30 oktober wordt
georganiseerd. De presentatie
begint om 19.00 uur en duurt
tot 20.00 uur en wordt gegeven
door Graham Epstein MSc, de
labanalist van het onderzoeks-
station. ,,Koraaldegradatie is

over de hele wereld goed gedo-
cumenteerd, en vooral in het Ca-
ribisch gebied waar de bedek-
king door harde koralen met 80
procent is afgenomen. Het lan-
getermijnmonitoringproject van
CIEE is bedoeld om gedetailleer-
de veranderingen in de samen-
stelling van de koraalriffen van
Bonaire vast te leggen en in de
presentatie zullen de trends uit
de periode 2009-2011 worden
bediscussieerd”, zo laat de orga-
nisatie weten.

Presentatie over status 
koraalriffen van Bonaire

Roofoverval bij snèk


