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- dat er een wereldwijde verspreiding is van het Coronavirus (COVID-19), een 
infectieziekte behorend tot groep A; 
dat om een verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan wereldwijd 
maatregelen warden genomen; 
dat de Gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire op basis van de Wet publieke 
gezondheid zorgdraagt voor de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte 
behorende tot groep A, of een directe dreiging daarvan; 
dat op 14 maart 2020 de Regeling tot tijdelijk verbod burgerlijke luchtvaart luchtruim 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het virus dat de ziekte COVID-19 
veroorzaakt van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat ("Regeling") in werking 
is getreden; 
dat deze Regeling laatstelijk op 23 april 2020 is gewijzigd en verlengd tot 15 mei 2020, 
18:00 uur plaatselijke tijd; 
dat de Gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire het voor de handhaving van de 
openbare orde en veiligheid en ter bescherming van de publieke gezondheid 
noodzakelijk heeft geacht om bij N oodverordening COVID-19 Bonaire van 28 maart 
2020 en overeenkomstig het bepaalde in artikel 178 lid 1 jo. 179 van de Wet openbare 
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba algemeen verbindende voorschriften te 
stellen; 
dat sinds de vaststelling van de N oodverordening COVID-19 Bonaire van 28 maart 2020 
het aantal geregistreerde besmettingen van het Coronavirus wereldwijd aanzienlijk is 
toegenomen; 
dat de Gezaghebber in verband met de repatriering en komst van personen afkomstig 
uit risicogebieden op 18 april 2020 de N oodverordening COVID-19 Bonaire van 28 
maart 2020 heeft gewijzigd; 

- dat sinds de vaststelling van de Noodverordening COVID-19 Bonaire van 28 maart 2020 
en de wijziging van 18 april 2020 sprake is van geregistreerde besmettingen van het 
Coronavirus op Bonaire; 
Dat de Noodverordening COVID-19 Bonaire van 28 maart 2020, zoals gewijzigd op 18 
april 2020, geldig is tot 30 april 2020, 00:00 uur plaatselijke tijd; 



Dat de Gezaghebber het voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid en de ~"' ~rf 

waarborging van de publieke gezondheid noodzakelijk acht om de algemeen ~ 
verbindende voorschriften van de N oodverordening COVID-19 Bonaire van 28 maart fi 
2020, zoals gewijzigd op 18 april 2020, te verlengen. W 
Gelet op: 

- Artikel 178 lid 1jo.179 van de Wet openbare lichamen Bonaire Sint Eustatius en Saba; 
- De Regeling tijdelijk verbod burgerlijke luchtvaart luchtruim Bonaire, Sint Eustatius en 

Saba in verband met het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt van de Minister van 
Infrastructuur en Waterstaat, van 14 maart 2020, nr. IENW /BSK-2020/51718; 

- De Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 16 maart 2020, nr. 
IENW /BSK-2020/52412, tot wijziging van de Regeling tijdelijk verbod burgerlijke 
luchtvaart luchtruim Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het virus dat de 
ziekte COVID-19 veroorzaakt; 

- De Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 10 april 2020, nr. 
IENW /BSK-2020/69602, tot wijziging van de Regeling tijdelijk verbod burgerlijke 
luchtvaart luchtruim Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het virus dat de 
ziekte COVID-19 veroorzaakt; 

- De Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 23 april 2020, nr. 
IENW /BSK-2020/78263, tot wijziging van de Regeling tijdelijk verbod burgerlijke 
luchtvaart luchtruim Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het virus dat de 
ziekte COVID-19 veroorzaakt; 

HEEFT BESLOTEN 

A De Noodverordening COVID-19 Bonaire van 28 maart 2020, zoals gewijzigd op 18 
april 2020, met onmiddellijke ingang te verlengen tot en met 15 mei 2020, 00:00 
uur plaatselijke tijd, tenzij voor dat tijdstip tot verlenging of intrekking van de 
verordening is besloten. 

B. In artikelen 2, lid 2 en lid 4 en artikel 10, lid 1, van de Noodverordening COVID-19 
van 28 maart 2020, zoals gewijzigd op 18 april 2020, wordt "30 april" vervangen 
door "15 mei". 

C. In de toelichting op de Noodverordening COVID-19 Bonaire van 28 maart 2020, 
zoals gewijzigd op 18 april 2020, wordt "30 april" steeds vervangen door "15 mei 
2020". 
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Afschrift dezes te zenden aan: 
Eilandsraad (ter bekrachtiging in de eerstvolgende raadsvergadering) 

- KPCN, 
- KMAR, 

Openbaar Ministerie, 
- Rijksvertegenwoordiger, 
- Ministerie van Volksgezondheid, 
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 
- Ministerie van BZK, DG Koninkrijksrelaties, 
- Afdeling JAZ. 
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Toelichting • 

Wereldwijd is er een uitbraak van het coronavirus (COVID-19), behorende ~ 
tot de groep A van de infectieziektes. Inmiddels heeft het coronavirus oak Bonaire ~ 
bereikt. Bij de Noodverordening COVID-19 Bonaire van 28 maart 2020, zoals gewijzigd 
op 18 april 2020, heeft de Gezaghebber maatregelen genomen om verspreiding van het 
virus op Bonaire tegen te gaan. Gelet op de huidige situatie waarin sprake is van een 
aantal besmettingsgevallen op Bonaire, acht de Gezaghebber het ter handhaving van de 
open bare orde en veiligheid en ter bescherming van de publieke gezondheid van belang 
om de bestaande maatregelen tot en met 15 mei 2020 te verlengen. 
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