Besluit d.d.: dd maart 2021

Nummer:

Besluit van de regeringscommissaris van .. maart 2021 no. .. in plaats van het bestuurscollege
tot vaststelling van het Eilandsbesluit natuurbeheer Sint Eustatius 2021
De regeringscommissaris voor Sint Eustatius, handelend op grond van de Wet herstel voorzieningen
Sint Eustatius in plaats van het bestuurscollege;
Gelet op de artikelen 2.1, 4.1 tot en met 4.8, 8.1 van de Verordening natuurbeheer Sint Eustatius 2021;
Besluit:
vast te stellen de navolgende
Eilandsbesluit natuurbeheer Sint Eustatius 2021
Artikel 1 Beschermde planten- en diersoorten
1. De in de CITES-Verdrag, Bonn-Conventie, het SPAW-Protocol en het Zeeschildpaddenverdrag
vermelde dier- en plantensoorten conform artikel 2.1 van de Verordening natuurbeheer Sint
Eustatius 2021 worden beschermd worden onderverdeeld in de navolgende 3 categorieën:
a. Categorie 1, onder deze categorie vallen dier- en plantensoorten waarvan verboden is de
vernietiging, afsnijding, verminking, ontworteling, pluk of verwijdering van delen van deze
soorten, hun vruchtlichamen of enige andere vorm die deze soorten tijdens hun biologische
cyclus aannemen, hun vervoer, gebruik, verkoop of aankoop, het in bezit hebben van
exemplaar uit de natuurlijke omgeving en de vernietiging van hun specifieke omgeving;
b. Categorie 2, onder deze categorie vallen dier- en plantensoorten waarvan verboden is:
1. de vernietiging, kap, verminking, ontworteling, pluk of verwijdering van delen van deze
soorten (buiten het geplande onderhoud en snoeien van bomen), of enige andere vorm
die door deze wordt ingenomen;
2. zonder een vergunning van het bestuurscollege, tijdens hun biologische cyclus uit de
natuurlijke omgeving, en de vernietiging van hun specifieke omgeving te halen.
c. Categorie 3, onder deze categorie vallen dier- en plantensoorten waarvan het verboden is
zonder geldige vergunning van het bestuurscollege deze te vernietigen, ontwortelen en hun
specifieke omgeving te vernietigen
2. Alle beschermde plantensoorten kunnen vrij worden gekweekt uit zaden die uit de natuur zijn
verzameld.
3. Een ontheffing van het verbod onder lid 1 vermelde verbod wordt alleen verleend, indien er geen
gevaar bestaat voor het voortbestaan van de beschermde dier- en plantensoorten en waarbij de
vrijstelling nodig is met het oog op:
a) wetenschappelijke, opleidings- of managementdoeleinden;
b) het voortbestaan van beschermde soorten dieren en planten.
Artikel 2 Categorie
1. Onder de categorie 1 beschermde dier- en plantensoorten vallen:
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a. De volgende diersoorten:
- Lesser Antillean iguana (Iguana delicatissima)
- Red bellied razor (Alsophis rufiventris)
- The Leeward Blind snake (Antillotyphlops geotomus)
- Loggerhead turtle (Caretta caretta)
- Green Turtle (Chelonia mydas)
- Leatherback Turtle (Dermochelys coriacea)
- Hawksbill Turtle.(Eretmochelys imbricata)
- Goliath grouper (Epinephelus itajara)
- Blue parrotfish (Scarus coeruleus)
- Midnight parrotfish (Scarus coelestinus)
- Rainbow parrotfish (Scarus guacamaia)
- White Marlin (Kajikia albida)
- Bridled-Quail Dove (Geotrygon mystacea)
- Red Billed tropicbird (Phaethon aethereus)
- Long-spine sea urchin (Diadema antillarum)
- Green sea urchin (Lytechinus variegatus)
- West Indian Sea egg (Tripneustes ventricosus)
- Cushion starfish (Oreaster reticulatus)
- All species of sea cucumbers (Class Holothuroidea)
- All species of sharks
- All species of rays
- All species of marine mammals
- All species of hard and soft corals
c. De volgende bomen, inclusief opkomende planten van dezelfde soort van meer dan 1 meter
hoogte en alle additionele plantsoorten, alsmede alle bomen met een omvang van tenminste
3 meter gemeten bij 1 meter hoogte boven de grond:
- Statia Morning Glory (Ipomoea sphenophylla)
- Statia Milkweed (Gonolobus aloiensis)
- West Indian Mahogany (Swietenia mahagoni)
- Rough bark Lignum-vitae (Guaiacum officinal)
- Lignum-vitae (Guaiacum sanctum)
- Stinking toe/Locust (Hymenaea courbaril)
d. De volgende orchideeachtigen:
- Epidendrum ciliare
- Epidendrum diforme
- Epidendrum Kraenzlinii
- Epidendrum Secundum
- Oncidium urophyllum
- Brassavola cucullata
- Tetramicra canaliculata
- Spiranthes elata
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- Spiranthes lanceolate
- Jacquiniella globosa
- Prescottia stachyodes
- Erythrodes hirtella
- Erythrodes plantaginea
- Polystachya concreta
- Liparis nervosaantaginea;
2. Onder categorie 2 beschermde dier- en plantensoorten vallen:
a. De volgende diersoorten:
- Queen conch (Lobatus gigas)
- Spiny Lobster (Panulirus argus)
- Welk (Cittarium pica)
- All native bat species
- All native bird species
b. De volgende boomsoorten met een omvang gelijk aan of groter dan 65cm gemeten vanaf 1
meter hoogte boven de grond en alle additionele plantsoorten:
- Silk cotton (Ceiba pentandra)
- Tamarind (Tamarindus indica)
- White cedar (Tabebuia heterophylla)
- Genip (Melicoccus bijugatus)
- Sea grape (Coccoloba uvifera)
- Mango (Mangifera indica)
- Machineel (Hippomane mancinella)
- Columnar cactus (Philosocereus royenii)
- Prickly-pear (Opuntia spp.)
- Melon cactus (Melocactus spp.)
3. Onder categorie 3 beschermde dier- en plantensoorten vallen:
De volgende plantsoorten met een omvang gelijk aan of groter dan 65cm gemeten van een hoogte
van 1 meter boven de grond:
- Breadfruit (Artocarpus heterophyllus)
- Tyre Palm (Coccothrinax barbadensis)
- Mabi (Colubrina elliptica)
- Calabash (Crescentia cujete)
- Twin berry (Myrcianthes fragrans)
- Coconut (Cocos nucifera)
- Mammey (Mammea americana)
- White Cinnamon (Pimenta racemose)
- Caribbean pine (Pinus caribaea)
- Flamboyant (Delonix regia)
- Gum tree (Bursera simaruba)
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Artikel 3 Natuurlandschappen
Als gezichtsbepalende natuurlandschappen of unieke bomen/planten wordt aangemerkt, de
klifwand in het gebied "Lower Town" over de lengte vanaf het haventerrein tot en met de
haarspeldbocht bij "King's Well".
Artikel 4 Vergunninghouders mariene park
Als vergunninghouder mariene park wordt aangemerkt degene aan wie, op zijn/haar verzoek, van
overheidswege een vergunning is verstrekt voor de artikelen 4.4., 4.5 en 4.6 van de verordening
natuurbeheer Sint Eustatius, voor het uitoefenen van zijn/haar bedrijfsactiviteiten in het mariene
natuurpark.
Artikel 5 Personeel
1. De in artikel 1 genoemde vergunninghouder geeft aan de beheerder van het mariene natuurpark
de namen van het bij zijn/haar bedrijf werkzame personeel dat in het mariene natuurpark kan
werken, met de taken en de bevoegdheden.
2. Duiklessen mogen alleen worden gegeven onder toezicht van instructeurs die in het bezit zijn
van een instructeursbrevet afgegeven door de duikorganisaties NAUI, PADI, CMAS, YMCA,
NASDS, SSI INSTRUCTOR of een gelijkwaardige organisatie.
3. Divemasters en instructeurs dienen er zorg voor te dragen dat de aan hen toevertrouwde
duikers de voorschriften van de Verordening natuurbeheer Sint Eustatius 2020 stipt navolgen.
De bestuurders van vaartuigen voor het transport van duikers dienen de vaarregels van het
mariene natuurpark strikt in acht te nemen.
4. Divemasters, instructeurs en bootbestuurders dienen tenminste eenmaal per jaar deel te nemen
aan een oriëntatie bijeenkomst gegeven door de beheerder van het mariene onderwaterpark.
Artikel 6 Duikers
1. Niet gebrevetteerde duikers mogen alleen in open water duiken na een inleidende instructie
door een bevoegde instructeur in een zwembad of een daarmee vergelijkbaar water. Een
openwaterduik mag alleen plaatsvinden onder leiding van een divemaster of instructeur met
dien verstande dat een divemaster niet meer dan twee ongebrevetteerde duikers en een
instructeur niet meer dan vier ongebrevetteerde duikers begeleidt.
2. Gebrevetteerde duikers dienen een oriënterende duik te maken, waar mogelijk vanaf de plaats
waar het vulstation waarvan zij perslucht betrekken is gevestigd, alvorens deel te nemen aan
andere duiken vanaf de kust of vanaf vaartuigen.
Artikel 7 Vulstations
1. Compressoren dien zodanig te worden onderhouden dat de kwaliteit van de perslucht te allen
tijde voldoet aan de normen genoemd in het tweede lid.
2. Samengeperste lucht mag geen grotere verontreiniging bevatten dan:
a. koolstof dioxide 0.5 deel per promille;
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b.
c.
d.
e.
3.

koolstof monoxide 0.0 1 deel per promille;
olie 1 mg/m3;
geur geen;
water 0,07 promille.
Duikflessen mogen alleen met perslucht worden gevuld indien deze zijn voorzien van een geldige
keuring van erkend bedrijf. Hieronder wordt mede begrepen de keuring afgegeven door of
namens het Departement van Handel van de Verenigde Staten van Amerika.

Artikel 8 Vaartuigen
1. Aan boord van vaartuigen voor het transport van duikers moeten zich, naast de
reddingsmiddelen en veiligheidsmiddelen zoals voorgeschreven door de havenmeester bij
registratie van het vaartuig, zuurstofbeademingsapparatuur en een EHBO
verbanddoosbevinden.
2. Het is niet toegestaan meer dan een boot gelijktijdig aan een meerboei af te meren. Het is
evenmin toegestaan de drijflijn welke aan de meerboeien is bevestigd aan boord vast te maken.
3. Bij het vastmaken aan meerboeien dient minimaal 6 meter eigen lijn te worden uitgevierd vanaf
het vaartuig. De beheerder van het mariene natuurpark kan boeien aanwijzen waaraan met een
kortere eigen lijn kan worden afgemeerd.
4. In geval de veiligheid van het vaartuig dan wel van de bemanning en passagiers het ankeren
vereist, mogen zich geen duikers te water begeven, met uitzondering van bemanningsleden
indien zulks vereist is, bijvoorbeeld voor het klaren van een schroef.
Artikel 9 Verhuur
In geval de in artikel 1 genoemde vergunninghouder duikapparatuur verhuurt of ter beschikking stelt
aan bezoekers van het park dient deze in goed werkende conditie te zijn en minimaal eenmaal per
jaar een onderhoudsbeurt te ondergaan.
Artikel 10 Voorwaarden bij ankering
De instructies voor het gebruik van meerboeien, als vastgelegd in artikel 4.3 van de Verordening
natuurbeheer Sint Eustatius 2020, luiden als volgt:
a. boten, langer dan 35 meter (115 voet) mogen geen gebruik maken van een meerboei welke is
geplaatst door of namens de beheerder van het mariene natuurpark. Deze vaartuigen mogen
uitsluitend ankeren binnen de door het bestuurscollege aangewezen ankerzones;
b. boten met een lengte tot maximaal 35 meter mogen gebruik maken van de meerboeien;
Artikel 11 Leges op vergunningen
Het tarief aan leges, verbonden aan de vergunningen van artikel 17 (personenvervoer tegen
betaling), 19 (Vulstation) en 20 (commerciële duikactiviteiten) van de Marien Milieu verordening Sint
Eustatius, zijn vastgelegd in de tarieventabel behorende bij de legesverordening van Sint Eustatius.
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Artikel 12 Beheer
1. Als beheerder van de nationale parken wordt aangesteld de Stichting "Sint Eustatius Natuur
Parken" (STENAPA) gevestigd te Sint Eustatius.
2. Het beheer wordt bij overeenkomst geregeld tussen het bestuurscollege en de onder het eerste
lid aangestelde beheerder.
Artikel 13 Intrekken oude regeling
Het Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 25 maart 1996 regelende de voorwaarden
waaronder vergunningen worden afgegeven om vulstations te exploiteren personen te vervoeren
en/of duikers te begeleiden in het marien park de in het marien park geldende voorwaarden van
ankering en ankergelden en het vaststellen van de hoogte van de te heffen leges op vergunningen
betrekking hebbende op het marien park, wordt ingetrokken.
Artikel 14 Citeertitel
Dit Eilandsbesluit kan worden aangehaald als Eilandsbesluit natuurbeheer Sint Eustatius 2021.
Artikel 15 Inwerkingtreding
Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking gelijktijdig met de
inwerkingtreding van de Verordening Natuurbeheer Sint Eustatius 2021.

Aldus vastgesteld te Sint Eustatius, op .. maart 2021
De regeringscommissaris voor Sint Eustatius,

De wnd. Eilandsecretaris,

De heer M.L.A. van Rij

Mw. M. Dijkshoorn- Lopes
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