
 

 

Het afbeeldingonderdeel met relatie-id rId1 is niet aangetroffen in het bestand.

1 

Raadsvoorstel Eilandsraad 
 
Raadsvergadering: …… 2021   Nr.  2021/ 
Datum voorstel BC: 20 april 2021   Portefeuillehouder:  M.U.A Francis 
       Opsteller:  D. Doest 
 
 
Onderwerp:  
Vaststellen Verordening luchthavenbeveiliging F.D. Roosevelt Sint Eustatius 2021 
 
Voorstel: 
1. In te trekken het Beveiligingsreglement F.D. Roosevelt vliegveld Sint Eustatius 1993.  
2. Vast te stellen de Verordening regelende beveiliging op de F.D. Roosevelt Luchthaven Sint Eustatius 
 
 
Inleiding: 
Deze verordening reguleert de beveiliging van de luchthaven Franklin Delano Roosevelt op Sint Eustatius. 
De verordening reguleert de inrichting en de organisatie van de luchthaven, het personenvervoer, het 
vrachtvervoer en de beveiliging in het algemeen op de luchthaven. 
 
In de Luchtvaartwet BES zijn de algemene regels te vinden met betrekking tot de luchtvaart. In hoofdstuk 
IV worden regels gesteld voor luchtverkeer en veiligheid. In artikel 22 van de Luchtvaartwet BES wordt 
tevens afdeling 3A van de Luchtvaartwet (NL) van toepassing verklaard waarin gedetailleerde 
verplichtingen zijn opgenomen voor de exploitant van de luchthaven. Ook zijn relevante bepalingen te 
vinden in de Regeling Beveiliging Burgerluchtvaart BES. Het openbaar lichaam is de exploitant van de 
luchthaven en is daarom verplicht om uitvoering te geven aan deze wet- en regelgeving. Deze 
verordening geeft uitvoering aan die wet- en regelgeving.   
 
Wettelijk kader en beleidskader 
Wet Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (WolBES) artikel 152 en 157 juncto artikel 22 
van de luchtvaartwet BES, de afdeling 3A van de Luchtvaartwet (NL) en de Regeling Beveiliging 
Burgerluchtvaart BES. 
 
Motivering 
Het is van belang dat de veiligheid op de luchthaven conform de internationale regelgeving op het 
gewenste niveau is, wat in de huidige situatie niet altijd het geval is. 
 
Participatie 
Voor het concipiëren van de verordening, hebben de luchthaven manager, de unitmanager security en de 
manager transport hun aanbevelingen hebben ingebracht bij de afdeling Juridische Zaken op basis van 
de actuele situatie ter plaatse en ook op basis van hun ervaring. 
 
Financieel 
Het vaststellen van de Verordening heeft geen financiële consequenties. 
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Bijlage 
Conceptverordening Luchthavenbeveiliging F.D. Roosevelt Sint Eustatius 2021 
 
 
Oranjestad, 20 april 2021 
 
Het bestuurscollege, 
de plv. regeringscommissaris,   de eilandsecretaris, 
 
 
 
M.U.A. Francis     M. Dijkshoorn 
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Raadsbesluit       Nr: 2021/   
Datum raadsvergadering: 
 
Onderwerp:  
Vaststellen Verordening luchthavenbeveiliging F.D. Roosevelt Sint Eustatius 2021. 
 
 
De eilandsraad van het Openbaar Lichaam Sint-Eustatius, 
 
Gelezen het voorstel van het Bestuurscollege d.d 20april 2021 
 
 
Gelet op artikel 152 en 157 van de Wet Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (WOLBES) 
juncto artikel 22 van de luchtvaartwet BES, de afdeling 3A van de Luchtvaartwet (NL) en de Regeling 
Beveiliging Burgerluchtvaart BES 
 
 
Besluit: 
1. In te trekken het Beveiligingsbesluit F.D. Roosevelt vliegveld Sint Eustatius 1993. 
2. Vast te stellen de Verordening regelende de beveiliging op de F.D. Roosevelt luchthaven. 
 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van …………2021. 
 
De Eilandsraad,   De wnd griffier, 
De voorzitter,   , 
  
 
 
M.U.A Francis   E.Jami 


