
RUIMTELIJK
ONTWI KKELINGSPLAN

BONAIRE
Hoe moet Bonaire er in de toekomst uitzien? Waar
gaan we bijvoorbeeld wonen, werken of recreëren?
Dat staat allemaal in het Ruimtelijk Ontwikkelings-
plan voor Bonaire (ROB). In deze brochure leest u
meer over het ROB en wat er allemaal gaat gebeuren,
En heeft u na het lezen nog vragen? Stelt u deze
gerust via het emailadresROB@bonairegov.com
of neemt u contact op met de DROB of bezoek de
website www.bonairegov.an

"Hoe we met onze ruimte omgaan.
is erg belangrijk voor de toekomst
van Bonaire. Wat en waar gebouwd
kan worden is bepalend voor de
beleving en de ontwikkeling van
ons eiland. Hoe zal Bonaire er over
10 jaar uitzien? Dat kunnen we in
het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB)
richting geven. We willen een ROB van en voor
iedereen. U wordt uitgenodigd om ons te vergezellen
in het proces er naar toe!"

Gezaghebber GAE. Thodé .

• DE START VAN HET PROCES ...
Het plan proces is begonnen met het vaststellen
van een startnotitie en een voorbereidingsbeslult
door het Bestuurscollege in 2008. De juridische
basis is echter al van veel eerder toen de
Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelings-
planning Bonaire (EroB) in werking trad iA 1999.
De projectgroep ROB, onder voorzitterschap van
de Gezaghebber, begeleidt het plan proces .

• WAT IS HET ROB?
Het ruimtelijk ontwikkelingsplan Bonaire is een
document waarin de gewenste ruimtelijke
ontwikkeling van het eiland voor de komende tien
jaar staat. Het plan geeft een beeld van de gewenste
leefomgeving voor inwoners en bezoekers van

Bonaire. Mooi alleen is niet goed genoeg. Het ROB
is er ook op gericht de sociaal-economische
ontwikkeling van Bonaire duurzaam te faciliteren .

• WAT HEBT U AAN HET ROB? WAAROM
IS EEN ROB ZO NOODZAKELIJK?
De leefkwaliteit op Bonaire bewaken. Dat is het
hoogste doel van het ROB. Met een ROB kan de
overheid de ontwikkeling van het eiland sturen. We
beslissen samen wat goed is voor het eiland. En de
ontwikkeling van Bonaire krijgt hierdoor structuur.
Zo voorkomen we dat alleen de projectontwikkelaars
bepalen wat waar gebouwd wordt. Het ROB
voorkomt ook dat:
• het eiland haar identiteit verliest;
• er eenzijdig geïnvesteerd wordt in uitbreidingen

in plaats van in het opwaarderen van het bestaand

stedelijk gebied;
• de grenzen tussen stad en land vervagen;
• cultuurhistorische gebouwen verloren gaan;
• grotere afstanden tussen woningen, werk en

scholen voor hoge automobiliteit en
verkeersopstoppi ngen zorgen;

• infrastructuur duur wordt door verspreid liggende
ontwikkelingen;

• meer landbouwgronden verloren gaan;
• de kwaliteit van het centrum van Kralendijk wordt

aangetast;
• natuurgebieden bedreigd worden;
• te weinig ruimte wordt gereserveerd voor

belangrijke voorzieningen zoals infrastructuur
en (Iucht)haven;

• bedrijvigheid op ongewenste locaties tot hinder
(stof, geluid, stank etc.) leidt.

In de stank, onder het stof of in de file?

• Een ROB is dus nodig. Vooral nu. Want de bevolking
groeit. Net als het aantal bouwplannen. Het ROB
zorgt voor meer balans in de ontwikkeling van het

eiland.



• WAARUIT BESTAAT'HET ROB?
Het ROB bestaat uit verschillende documenten:
een zogenaamde Strategische Milieubeoordeling
(SM B) en bestemmingsplannen voor de kernen
Kralendijk en Rincon en voor de rest van het eiland
(buitengebied). In de 5MB staat wat voor
milieueffecten mogelijke nieuwe ontwikkelingen
kunnen hebben. Aan de hand hiervan kunnen we
bekijken welke ontwikkelingen waar wel en waar
niet wenselijk zijn. We gebruiken deze informatie
dus als basis voor de andere documenten: de
bestemmingsplannen.

In de bestemmingsplannen staat waar welke
ontwikkelingen of activiteiten mogen plaatsvinden.
Bijvoorbeeld welke gebieden voor wonen, recreatie
of bedrijven bestemd zijn. Aan deze bestemmingen
zijn bouwregels gekoppeld. Bijvoorbeeld de
bouwhoogte en dichtheid. Ook wordt vastgelegd
dat in bijvoorbeeld de natuurgebieden geen
ontwikkelingen mogelijk zijn. Een bestemmingsplan
bestaat uit een plankaart, voorschriften en een
toelichting.

• MOET IEDEREEN ZICH AAN HET ROB
HOUDEN?
De bestemmingsplannen van het ROB zijn juridisch
bindend. Iedereen, ook de overheid, moet zich aan
het plan houden. Als bouwaanvragen voldoen aan
de eisen uit het plan, moet de overheid ze goed-
keuren. Zijn ze in strijd met het plan? Dan moet de
overheid ze afkeuren. Daarom is het belangrijk dat
we zoveel mogelijk belangen meenemen bij het
maken van het ROB. Zodat het plan breed wordt
gedragen.

• WAT KAN ER TOT HET ROB ER IS?
De voorbereiding van het ROB is in volle gang. En
we willen voorkomen dat er tijdens dit proces nog
snel ongewenste plannen 'doorgedrukt' worden.
Daarom heeft het Bestuurscollege een
Voorbereidingsbesluit genomen. Dit is een
instrument uit de Eilandsverordening ruimtelijke
ontwikkelingsplanning Bonaire. Het is als het ware
een (tijdelijke) noodmaatregel om ongewenste
ontwikkelingen tijdens de planvorming te
voorkomen. Het gevolg van een
Voorbereidingsbesluit is dat in principe tijdelijk
geen bouwvergunningen worden verleend. Omdat
het Voorbereidingsbesluit op Bonaire het gehele
eiland betreft, zou dit te veel ongewenste
economische gevolgen hebben. Daarom is voor het"
bestaand stedelijk gebied een lichter regime van
toepassing. Ontwikkelingen kunnen daar wel
doorgaan. Tenminste: als deze overeenstemmen

met de voorschriften die aan het Voorbereidings-
besluit zijn gekoppeld. Voor de binnenstad zorgen
deze voorschriften er onder meer voor dat het
historische karakter wordt behouden. Wilt u meer
weten? Het Voorbereidingsbesluit kunt u inzien op
www.bonairegov.an.

PLAN KAART
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Plankaart Voorbereidingsbesluit

• WAT IS ERAL GEBEURD?
Begin 2009 zijn verschillende werkgroepen aan de
slag gegaan met de voorbereiding van het ROB. De
werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van
diverse overheidsinstanties en maatschappelijke
organisaties. Deze werkgroepen hebben informatie
verzameld, hun visie gedeeld en aangegeven
waarmee in het ROB rekening moet worden
gehouden. Zo is onder meer gesproken over thema's
als infrastructuur, economische ontwikkelingen,
sociale cohesie, natuurbescherming en cultuur. Elke
werkgroep heeft zijn resultaten gepresenteerd op
een bijeenkomst op 31 augustus 2009.
De resultaten vormen zeer nuttige informatie voor

.het ROB en geven een beeld van wat er bij diverse
groeperingen op het eiland leeft.

• WAT BEVELEN DE WERKGROEPEN
AAN?
• een compacte stad: bij voorkeur het opvullen van

lege plekken in de bebouwde kom i.p.v. uitbreiden
naar buiten.

• hotelbouw stimuleren in de bestaande toeristische
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gebieden. Daar is' nog genoeg ruimte. Een halt
toeroepen aan luxe appartementenbouw.

• cultuur- (monumenten en archeologie) en
natuurwaarden beschermen.

• bedrijvigheid aan huis toestaan voor zover dit
geen overlast veroorzaakt.

• investeringen in infrastructuur zijn nodig als de
bevolking nog verder groeit.

• verbrede plattelandsontwikkeling voor kunuku's
(landbouw, landschap, natuur en cultuur).

• zware bedrijvigheid ver weg van woongebieden
en toeristische gebieden.

Foto bijeenkomst 31 augustus 2009

HOEVER ZIJN WE NU?
Op dit moment zijn we druk aan de slag met het
ROB. De werkzaamheden worden onder leiding
van de DROB en van het bureau van de gezaghebber
uitgevoerd door de combinatie RBOI/Buro Vijn en
Carmabi. Dit zijn deskundigen op het gebied van
de 5MB en bestemmingsplannen. De adviseurs
benutten de informatie uit de werkgroepen, uit
beleidsdocumenten van het eilandgebied en uit
gesprekken met bestuurders, ambtenaren en
stakeholders, en verrichten veldwerk. Op basis
hiervan worden de uitgangspunten voor het 5MB
en de bestemmingsplannen verwoord. Bij de
werkzaamheden is aansluiting gezocht bij het
Strategische Masterplan voor Bonaire dat in
voorbereiding is.

KUNT U HET ROB DIGITAAL INZIEN?
Het ROB kunt u straks zien via het internet. Als u
een bepaald terrein aanklikt, krijgt u meteen
informatie over de bestemming en de voorschriften
die op die plek van kracht zijn. Een voorbeeld hiervan
ziet u op de volgende pagina.
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• HOE GAAT HET NU VERDER?

Opstellen Strategische Milieubeoordeling en

Nota's van Uitgangspunten
bestemmingsplannen

Goedkeuring 5MB en NvA's

Goedkeuring eerste concepten van de
bestemmingsplannen: Voorontwerp-

bestemmingsplannen

Inspraak via open bare
hoorzittingen/informatieavonden

april/mei 2010

Advies aan Bestuurscollege> eventuele
planaanpassingen

Terinzagelegging ontwerp-bestemmings-
plannen en mogelijkheid indiening bezwaren

O.g.v. de EroB

Advies aan Bestuurscollege over de

bezwaren> evt. planaanpassingen

Vaststelling ontwerp-ROB in Eilandsraad

Terinzagelegging en beroepsprocedure

U wordt te zijner tijd verder geïnformeerd over de
inspraak- en bezwaarprocedure.

Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, eind december 2009


