
Een nieuw bestemmingsplan: krijgt Breemhaar het voor het zeggen? 
 
Medewerkers van het adviesbureau Rho uit Rotterdam hebben de afgelopen periode in opdracht 
van het OLB mogen werken aan een nieuwe versie van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire. De 
vorige versie dateert van 2010. Het is dus tijd een nieuwe versie te ontwikkelen.   
 
Onlangs hebben wij de plankaart in het concept van die nieuwe versie kunnen bekijken (zie figuur 1 
voor overzichtskaart). Die kaart geeft voor heel Bonaire zeer gedetailleerd weer welk gebied welke 
bestemming heeft en/of krijgt en geeft zicht tot op het niveau van elk afzonderlijk perceel. Dus ook 
uw tuin is er op zichtbaar. Er is echter één opvallende uitzondering: de hele plantage Bolivia is wit. 
Bijna drieduizend hectare is WIT. Je zou nog kunnen denken dat Adviesbureau Rho zich heeft vergist 
maar dat is niet zo. Rho heeft van het Bestuurscollege de opdracht gekregen de planning voor Bolivia 
over te laten aan het echtpaar Breemhaar en hun adviseurs van de bureaus uit Amsterdam en 
Metafoor uit Almere. Zelfs de natuurbeschermingsorganisaties als Stinapa, Echo, Wildconscience, 
BonBèrdè en DCNA mochten zich niet bemoeien met de planning voor Bolivia. In sessies ter 
voorbereiding op het nieuwe plan konden zij over plantage Bolivia niet hun mening geven. Daarmee 
lopen ze Breemhaar en consorten maar voor de voeten heeft het Bestuurscollege bedacht.  
 
Wat het WIT laten van plantage Bolivia in de plankaart betekent hebben we begin april gezien in het 
‘Woningbouwonderzoek Bonaire plantage Bolivia’, dat het bureau Stedelijke Planning in opdracht 
van Breemhaar heeft geschreven. De kaart in dat document (zie figuur 2) wordt straks wellicht één 
op één in het nieuwe Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire geschoven. Daarmee krijgt Breemhaar 
voor het zeggen wat er de komende jaren gaat gebeuren met plantage Bolivia, 10% van het 
grondgebied van Bonaire. Tenzij de Eilandsraad daar een stokje voor steekt. Laten we hopen dat de 
leden van de Eilandsraad de uitgangspunten van ‘Bonaire Blue Destination’ (duurzame ontwikkeling 
met behoud van natuur en cultuur) serieus nemen en dat stokje inmiddels klaar hebben gelegd. 
Want wanneer je de onontwikkelbare kustvlakte van 900 hectare van Bolivia niet meerekent, blijft er 
ongeveer 1900 hectare wel ontwikkelbaar terrein over. Breemhaar wil ruim de helft daarvan 
ontwikkelen en er 1.900 woningen laten bouwen zodat er een woonkern ontstaat die drie keer 
groter is dan Sabadeco. Dat heeft niets te maken met natuurbehoud maar alles met 
natuurvernietiging. Op de kaart is dat goed zichtbaar. Het grootste droog tropisch bos van de 
Antilliaanse eilanden wordt opgeofferd aan de hebzucht van een lid van de Quote 500 elite. Een 
luidruchtige opschepper die alleen in zichzelf en geld geinteresseerd is en twee jaar geleden al heeft 
gezegd aan de ontwikkeling van Bolivia 100 miljoen te willen overhouden. En dat tegen de 
achtergrond van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek in hetzelfde conceptplan, waaruit 
zonneklaar blijkt dat alle toekomstige 28.000 bewoners van Bonaire tot 2050 een huis kunnen 
bewonen zonder dat er ook maar één huis in Bolivia wordt gebouwd! Breemhaar is uit op geld, héél 
véél geld ten koste van de natuur van Bonaire en haar bewoners. 
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Gebieden met witte stipjes: fase 1 van de planning (950 woningen); Bruine vlekken: fase 2 (volgende 950 woningen); Groen gebieden: agrarische ontwikkeling; Grijze vlekken:5  eco-resorts; rode lijnen: ter indicatie van de omvang van de ontwikkeling.
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Fig 2 Ontwikkelmodel Plantage Bolivia Bron: Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling & Kuiper Compagnons (2021)


