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Voor u ligt de laatste uitgave van 2017 van de Economische Nieuwsbrief Caribisch Nederland. Alvorens vooruit te kijken naar 
de kansen en uitdagingen voor 2018 biedt dit u en ons een mooie gelegenheid om kort terug te blikken op 2017. Wij wensen 
u hierbij een voorspoedig en gezond 2018 toe en hopen ook voor 2018 naar wens te mogen bedienen met economisch 
nieuws van en over onze Caribische gebiedsdelen.    
 
De Economische Nieuwsbrief Caribisch Nederland heeft als doel het uitwisselen van nieuws over lopende (economische) zaken, 
initiatieven en activiteiten aangaande Caribisch Nederland en/of de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Nieuwsberichten kunnen 
iedere maand vóór de 1

e
 maandag van de maand worden aangeleverd bij Ronald Vermeeren. 

 
 

  
 
 

Bonaire zet volgende stap naar Duurzaamheid 
Op 26 oktober organiseerde het Toerisme Bureau Bonaire in nauwe 
samenwerking met EZ en RVO het seminar "Bonaire, the Green 
Destination". Zo'n 70 duurzaamheidsstakeholders uit publieke en private 
sector kwamen bijeen met als resultaat de oprichting, later dit jaar, van 
een duurzaam stakeholder platform waarbinnen alle lopende acties 
worden samengebracht. Tijdens de dag zijn er daar alweer legio nieuwe 
initiatieven bij gekomen zoals: het tegen gaan van single-used plastics, 
stimulering energiebesparing en ecotoerisme. Dit is een volgende stap 
voor Bonaire naar het worden van een duurzame bestemming. Een proces 
dat in samenwerking met de Green Destination organisatie en RVO twee 
jaar geleden is ingezet en toen al resulteerde in het behalen van een 
zilveren zogenaamde Quality Coast award. RVO heeft in haar bijdrage benadrukt dat zij er ook is voor ondernemers op 
Bonaire, en natuurlijk ook Saba en St. Eustatius, die (duurzaam) willen ondernemen. 
 
Meer informatie: Ronald Vermeeren 
 
 
Bestuurscollege Bonaire gaat slachtketen verbeteren 
Op Bonaire staat een slachthuis wat niet voldoet aan de eisen van hygiëne en dierenwelzijn. Een goed functionerend 
slachthuis is een noodzaak voor het eiland om op verantwoorde wijze dieren te kunnen slachten. Een slachthuis is ook 
nodig om het opzetten van een professionele geitenhouderij te laten slagen aangezien dit het eindpunt van de keten is. 
De afgelopen maanden is door het Ministerie van LNV en het Openbaar Lichaam Bonaire gewerkt aan het ontwikkelen 
van een plan voor een duurzame exploitatie van het slachthuis. Onderdelen van dit plan zijn een duurzame financiering, 
een goed personeelsplan, een centrale aansturing en uiteraard nieuwbouw of renovatie van het slachthuis zelf. Het 
bestuurscollege heeft dit plan goedgekeurd. De komende tijd zal aan deze verschillende aspecten gewerkt worden in 
samenwerking met de partners op Bonaire. 
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Meer informatie: Christianne Bruschke 
 
 
Europese Investeringsbank voor het Nederlandse Caribische gebied 
Op 29 September 2017 heeft RVO een seminar gehouden samen met de Europese Investeringsbank (EIB). EIB is de 
grootste multilaterale geldschieter en lener in de wereld met ongeveer 450 projecten in 160 landen. Het hoofdkantoor 
van EIB staat in Luxemburg en in totaal zijn er 40 lokale kantoren, in totaal beschikt EIB over 3000 medewerkers met een 
gevarieerde achtergrond, van financiële experts tot ingenieurs, sector economen en socio-milieu experts.   
Er zijn 4 aandachtsgebieden: Milieu, Infrastructuur, Innovatie en MKB.  
 

Meer informatie: Claire Hooft Graafland   

 

 
Twee na grootste zonneweide van Koninkrijk geopend op Sint Eustatius 
Op 15 november is deze zonneweide van 4,1 MW geïnaugureerd. Jaarlijks 
zal deze in 6,4 GWh, 46% van de elektriciteitsvraag op het eiland voorzien. 
Dit betekent een even grote besparing op diesel. Hiernaast is de 
combinatie van ruim 13.000 zonnepanelen en 5,9 MWh aan batterij-opslag 
zeer innovatief. Op een zonnige dag kunnen de diesels echt uitgezet 
worden van 9 tot 20 uur. De grid-forming-inverters houden het net in 
balans. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de bouw 
betaald met subsidies van in totaal 14,1 mln. USD. Op 30 november 
hebben Zijne Majesteit de Koning en Hare Koninklijke Hoogheid prinses 
Máxima de weide bezocht.  
 
Meer informatie: Aurél Kenessey   
 
 
Strategisch toerisme plan voor Bonaire 
Het Toerisme Bureau en de Universiteit van centraal Florida hebben op 1 December het strategisch toerisme plan 
gelanceerd. Het plan is in nauwe samenwerking met alle relevante stakeholders op Bonaire ontwikkeld en wordt 
ondersteund door zowel de kamer van koophandel van Bonaire als de Bonaire Hotel en Tourism Association.  
Met uitvoering van het plan moet Bonaire moet een ‘blue destination’ worden door te focussen op de duurzame blauwe 
natuur van de oceaan en de kust, om zo de positie op de toeristische markt in het Caribisch gebied te verstevigen.  
 
Het gehele plan vindt u hier  

 
 

Overig nieuws 
 

Telbo realiseert dekkend mobiel netwerk op Bonaire 
Onlangs heeft Kla Mobile opnieuw zijn netwerk verder uitgebreid met mobiele opstellingen die ervoor zorgen dat klanten 
en toeristen nu ook bereik hebben in Slagbaai en Washingtonpark. Hiermee heeft TELBO eiland brede dekking weten te 
realiseren, dit hebben ze gedaan door op een windturbine van ContourGlobal Bonaire bij Morotin een zendmast te 
plaatsen.   
 
Meer informatie vindt u hier  
 
 

CBS Publicatie 'Trends in the Caribbean Netherlands' 
Op 13 December is het rapport 'Trends in the Caribbean Netherlands' verschenen: de jaarlijkse publicatie van het CBS 
met een breed pallet aan statistische onderwerpen, zoals klimaat, onderwijs, arbeid, macro-economie, prijzen, inkomen 
en jeugd.  
 
Meer informatie via deze link of Tanya Gelsema 
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Congres Sustainable business 
Op 29 en 30 november is in in Den Haag het Interexpo congres “Sustainable business between the Kingdom of the 
Netherlands, the Caribbean region and Latin America” georganiseerd. Doel was om marktpartijen uit het Caribisch deel 
van het Koninkrijk, Suriname en overige Caribische eilanden met elkaar te verbinden en het zakendoen te bevorderen.  
Wegens de verwoestingen door de orkanen Irma en Maria heeft is er ruim aandacht besteed aan de wederopbouw. 
Duidelijk werd dat directe noodhulp een voorwaarde is om de economie van de eilanden te herstellen, maar ook dat 
voorafgaand aan die noodhulp de bewoners zelf al de eerste herstelwerkzaamheden voortvarend ter hand hebben 
genomen.  
 
Meer informatie via deze link of Peter Diekman 
 

 
 

Aanmelden/afmelden voor deze nieuwsbrief: ronald.vermeeren@rvo.nl 
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