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Onderwerp: investering duurzame energie Bonaire

Kralendijk, 5 oktober 2021
Geachte heer Blok,
Het kabinet heeft zich gecommitteerd aan het verlagen van de hoge kosten voor het
levensonderhoud op Bonaire, zo schreef staatssecretaris Van Ark in haar brief aan de
Centraal Dialoog van 10 oktober 2019.
Eén van de doelen uit de armoedenota van destijds staatssecretaris van Ark was het
structureel verlagen van de kosten van energie en water op de BES-eilanden. Met
uitzondering van de tijdelijke steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie is
aan dit streven nog geen invulling gegeven.
De Centraal Dialoog constateert dat de kosten van het levensonderhoud sinds 2019 juist
gestegen zijn: onder andere de brandstofprijzen, supermarktproducten en
elektriciteitstarieven zijn fors gestegen.
De Centraal Dialoog heeft van Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) vernomen dat vanaf
2019 in overleg met uw ministerie gewerkt is aan een plan om de energievoorziening op
Bonaire te verduurzamen tot 80% duurzame energie, door een innovatieve mix van

windmolens, zonne-energie en opslag door middel van batterijen. Deze investering kost
zo’n USD 58 miljoen. Als deze investering met USD 32 miljoen subsidie gesteund zou
worden, zou de besparing van brandstof en kapitaalkosten leiden tot structurele daling van
de elektriciteitstarieven. Uit de prognose blijkt dat de tarieven geleidelijk zullen dalen tot
aan 50% van het huidige variabele tarief (29 dollarcent per kilowattuur). Jaarlijks zou
hierdoor de totale energierekening van Bonaire met zo’n USD 15 miljoen dalen. Een
gemiddeld huishouden bespaart hierdoor USD 24 per maand.
De Centraal Dialoog begreep van WEB dat tot op heden nog geen goedkeuring is gegeven
aan dit plan. Subsidiëring van het plan zou tegemoetkomen aan de uitgesproken wens van
de Tweede Kamer, zoals blijkt uit meerdere aangenomen moties, waaronder een motie van
het lid Kuiken waarin zij de regering verzoekt “het openbaar lichaam Bonaire c.q. WEB
actief te faciliteren bij het spoedig verkrijgen van voldoende middelen/subsidies om het
verduurzamingsplan uit te voeren op een wijze die bijdraagt aan een structurele verlaging
van de tarieven”1
We kunnen ons voorstellen dat een eenmalige subsidie van USD 32 miljoen tot voor kort
niet beschikbaar was. Nu er een extra bedrag van EUR 6,8 miljard beschikbaar wordt
gesteld voor klimaatmaatregelen lijkt deze investering daarin uitstekend te passen. Het
effect van deze investering is enorm: de investering zorgt voor verlaging van kosten van
levensonderhoud en draagt tevens bij aan de klimaatdoelen. Bovendien wordt zo invulling
gegeven aan eerdere toezeggingen van het kabinet en meerdere moties.
Dit project verzekert de energievoorziening op Bonaire, vermindert de afhankelijkheid van
fossiele brandstof, heeft een positieve uitstraling op het toerisme (80% duurzaam) en geeft
structureel lagere energielasten voor bewoners en bedrijven op Bonaire.
De Centraal Dialoog hecht er derhalve aan u te laten weten het initiatief van WEB van harte
toe te juichen en spreekt de hoop uit dat WEB ook op uw volle steun kan rekenen.
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Hoogachtend, namens de Centraal Dialoog Bonaire,

Een afschrift van deze brief is verstuurd aan:
• Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: dhr. Van der Heul
(w.vanderheul@minezk.nl) en Jamahl Baboeram (J.G.A.Baboeram@minezk.nl)
• Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: dhr. Breure
(JBreure@minszw.nl)
• Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties: dhr. Oenema en dhr.
Bongers (rintje.oenema@minbzk.nl en Bart.bongers@minbzk.nl)
• Het Ministerie van Financiën: mw. De Clercq (s.l.clercq@minfin.nl)
• De Commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer: cie.kr@tweedekamer.nl

De Centraal Dialoog Bonaire is een lokale overlegtafel waarin deelnemen het openbaar
lichaam, vakbonden, vertegenwoordigers van werkgevers en Kamer van Koophandel.
Partijen beogen met de Centraal Dialoog door consensus bij te dragen aan een sociaal,
economisch en ecologisch duurzaam Bonaire. Voor meer informatie:
https://www.centraaldialoogbonaire.com

