
 
 

 KONSERVANDO  NATURALESA  PA  MEDIO  DI  MANEHO  SANO      NATUUR BEHOUD  DOOR  VERANTWOORD  BEHEER        NATURE  CONSERVATION  THROUGH  SOUND MANAGEMENT   

Dhr. J. Tromp 
Departement Toezicht & Handhaving (DTH) 
Openbaar Lichaam Bonaire  
Kralendijk, BONAIRE (CN)  
 
Betreft: inspectierapport zandhoogte Chogogo Resort   
 
 
Kralendijk, 1 november 2022   
 
Geachte heer Tromp,  
 
STINAPA heeft op verzoek van de eilandsecretaris in samenwerking met het Departement Toezicht & 
Handhaving op vrijdag 28 oktober 2022 om circa 08:45 uur een inspectie verricht op het terrein van 
Chogogo Resort Bonaire en stelt naar aanleiding van deze inspectie dit rapport op.  
 
De volgende personen waren aanwezig bij de inspectie op vrijdag 28 oktober 2022: 
 
Dhr. Cicilia    Inspecteur OLB DTH 
Dhr. Emerenciana    Inspecteur OLB DTH  
Dhr. Pijpers    Adviseur AWOKI  
Dhr. van der Ploeg   Directeur STINAPA  
Mevr. Raming    Manager BNMP STINAPA 
Dhr. Mercera     Ranger BNMP STINAPA (tevens bavpoller)  
Dhr. Sander Schellevis   Directeur/Bestuurder Chogogo Resort Bonaire  
Dhr. Leon Schellevis   Directeur/Bestuurder Chogogo Resort Bonaire 
 
Wij hebben gezamenlijk geconstateerd dat de zandhoogte ten opzichte van de keermuur nog steeds 
niet voldoet. Gemiddeld genomen komt de zandhoogte ten opzichte van de keermuur uit op 10 cm en 
dus niet op de noodzakelijke 20 cm zoals gesteld in art. art. 35 jo. Annex II onder c ‘overige 
voorwaarden’ Eilandsbesluit Onderwaterpark Bonaire jo. bepaling II sub 4 van de natuurvergunning 
met kenmerk R&O2022000107.  
 
Wij hebben geconstateerd dat de zandlaag gemiddeld genomen een dikte heeft van 30 cm. De 
ondergrond waarop de zandlaag direct gelegen is bestaat uit diabaas en dus niet uit koraalsteentjes of 
koraalvingers. De ondergrond voldoet dan ook nog steeds niet aan hetgeen gesteld in art. 35 jo. Annex 
II onder C bepaling 3 jo. bepaling II sub 7 van de natuurvergunning met kenmerk R&O2022000107.  
 
U treft onderstaand foto’s aan die een beeld geven van hetgeen wij hebben gezien tijdens de inspectie: 
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Wij hebben het advies gegeven om de volgende aanpassingen te doen zodat kan worden voldaan aan 
hetgeen gesteld in de natuurbeschermingsregels en de natuurvergunning over de ondergrond en de 
keermuur:  
 

- Keermuur constructief verhogen zodat deze op alle plekken tenminste 20 cm hoger gelegen is 
dan de zandlaag;  

- Afgraven van de zandlaag en het diabaas gelegen in de eerste tweeënhalve meter naast de 
keermuur om vervolgens op te vullen met koraalsteentjes of koraalvingers. De zandlaag kan 
daarna terug worden geplaatst.  

 
Wij zouden graag een afspraak inplannen met OLB zodat wij met elkaar kunnen afstemmen hoe 
Chogogo Resort Bonaire kan voldoen aan hetgeen gesteld in de natuurbeschermingsregelgeving en 
de natuurvergunning voor wat betreft de ondergrond en keermuur. Daarna plannen wij graag een 
gezamenlijk gesprek in met de vertegenwoordigers van Chogogo Resort Bonaire om ook aan hen 
kenbaar te maken welke aanpassingen nog nodig zijn om te komen tot legalisatie van de ondergrond 
en keermuur.  
 
Wij vernemen graag van U of wij een afspraak kunnen inplannen.  
 
Wij gaan er vanuit u zo voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
Judith Raming  
Manager Bonaire Nationaal Marine Park  
STINAPA Bonaire  


