OPENBAAR LICHAAM

BONAIRE
.2 9 NOV 2017

Besluitvan
(archiefnr. ZOI

70 12'442)

DE EILANDSRAAD VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE:

Overwegende :

- Het schrijven van de Ministerie van lnfrastructuur en Milieu d.d. 21 april 2017 (archiefnr.
2017004554) aan het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire ter aanbieding
voor consultatie het concept Kadasterwet BES waarmee Kadaster Nederland
verantwoordelijk wordt voor de kadasterfunctie in de openbare lichamen Bonaire, Saba en
St. Eustatius;
- De presentatie aan de eilandsraad op 18 mei 2017 door de Nederlandse dienst Kadaster,
het Ministerie van lnfrastructuur & Milieu in aanwezigheid van het Kadaster Bonaire in
verband met het wetsvoorstel voor de Kadasterwet BES;
- Het besluit van de vaste commissie B&O en het schrijven ter zake d.d. 19 mei 2017
(archiefnr. 2017005041) waarbij het bestuurscollege wordt verzocht om bij elk wijziging van
het wetsvoorstel de eilandsraad hiervan tijdig te informeren zodat de raad als nodig een en
ander kan inbrengen;
- Het schrijven van het bestuurscollege d.d. 22 september 2017 (archiefnr. 2017009826) ter
aanbieding van het concept Kadasterwet BES ter behandeling en te verzoeken de
zienswijze van de eilandsraad ter zake kenbaar te maken .
Gelet op:

- De reactie van het bestuurscollege middels een schrijven van 31 oktober 2017 (archiefnr.
2017011092) betreffende het concept voorstel Kadasterwet BES.

HEEFT BESLOTEN :
- De argumenten van het bestuurscollege zoals neergelegd in het schrijven van 31 oktober 2017
volledig te onderschrijven en over te nemen;
- Het bestuurscollege te verzoeken in overleg te treden met het Ministerie van lnfrastrlictuur en
Milieu ter bewerkstelligen van een goed functioneren van Kadaster Bonaire in algemeen

belang echter binnen een kader die meer recht doet aan de positie van Bonaire en aan de in
2008 gemaakte afspraken.
Aldus besloten in de openbare vergadering van

2 8 NQV 2017

d van het openbaar lichaam Bonaire,
de eiland

Afschrift dezes te zenden aan: ER·leden I eilandsraad Saba en Statia I BC Saba en Statia I RV I Ministerie
l&M I Kadaster Bonaire

