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Onderwerp: reactie concept-wetsvoorstel Wet elektriciteit en drinkwater

Geachte mevrouw van Lindert

BES

/ mevrouw Vondenhoff,

Graag maakt de Centraal Dialoog Bonaire gebruik van de haar (alsnog)geboden mogelijkheid

om te reageren op het thans voorliggende concept-wetsvoorstel inzake Wet elektriciteit en

drinkwater

BES.

Wij hebben ons daarbij met name georiënteerd op een memo van de heer W. Koster en
mevrouw. M. Buijs, dat als bijlage bij deze brief gaat naast andere commentaren, waarvan wij
eveneens kennis hebben genomen.

Wij bevelen met nadruk aan om de in het genoemde memo genoemde (kritische) analyses en
overwegingen ter harte te nemen. De Centraal Dialoog Bonaire blijft zich zorgen maken om de
betaalbaarheid van het drinkwater, zowelvoor ondernemers als burgers. De economie is voor
een groot deel afhankelijk van het toerisme, een drinkwater-intensieve sector. De "cost of
doing business" is in Caribisch Nederland al hoog zoals ook blijkt uit diverse onderzoeken, zoals
U bekend zal zijn. Een mogelijke stijging van de vaste lasten voor ondernemers is zeker in deze
COVID-19 crisis onwenselijk. Lastenverzwaringen voor burgers passen ook niet in de filosofie

van de lJkpuntnota sociaal minimum van het kabinet.

Deze wet maakt het ook mogelijk voor verschillende categorieën afnemers verschillende

tarieven te stellen. Deze onzekerheid in de tarieven is voor ondernemers en het ondernemen
op Bonaire niet wenselijk. Deze mogelijke lastenvezwaring kan een extra prikkel zijn voor
bedrijven om zelf drinkwater te gaan of blijven produceren. Het moet voor hen mogelijk bliJven
om in ultimo deze afweging zelf te kunnen maken.
Tevens wordt een afoalwaterheffing ingevoerd. Ook hier is onduidelijk wat er met de

toerekening van de kosten gebeurt en wat de impact is op de "cost of doing business".
De conclusie van de Centraal Dialoog Bonaire is dat dit wetsvoorstel veel onzekerheden voor de

bedrijvigheid en economie van Bonaire bevat, zeker in de huidige situatie teveel. Daarom
beveelt de Centraal Dialoog Bonaire aan om de diverse aspecten terzake nog eens goed te
wegen c.q. het voorliggende wetsvoorstel op dit moment niet door te zetten.

Hoogachtend, namens de Centraal Dialoog Bonairg
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