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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven waarom dit Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB2022) is gemaakt, op 

welke gebied het ROB2022 betrekking heeft en hoe deze toelichting is opgebouwd. Tevens wordt aangegeven uit 

welke onderdelen het ROB2022 bestaat. 

1.2  Aanleiding 

Op 8 oktober 2010 heeft de eilandsraad het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB2010) vastgesteld. Hierin is 

vastgelegd waarvoor, waar en hoe er op Bonaire gebouwd kan en mag worden en terreinen mogen worden gebruikt. 

De grondslag voor een ruimtelijk ontwikkelingsplan ligt in: 

 de Wet grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning BES 

 de Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning Bonaire (EROB). 

 

Beide regelingen geven aan dat een ruimtelijk ontwikkelingsplan tenminste eenmaal in de vijf jaren, moet worden 

herzien. Deze termijn is verstreken.  

 

Naast deze formele reden zijn er nog enkele redenen om het ROB2010 te herzien. De belangrijkste zijn: 

 de ontwikkeling van het inwonertal en de woningbehoefte: het inwoneraantal van Bonaire is de afgelopen 10 

jaar gegroeid. Op 1 januari 2011 had de bevolking een omvang van 15.679 inwoners, op 1 januari 2021 was dit 

21.745 (bron: CBS). De verwachting is dat de bevolking de komende jaren verder groeit tot 27.300 inwoners. 

Deze bevolkingstoename leidt tot nieuwe ruimtelijke opgaven, onder andere door de vraag naar nieuwe 

woningen voor alle doelgroepen, bedrijven, bijbehorende voorzieningen en infrastructuur; 

 de ontwikkeling van het toerisme: de afgelopen jaren heeft de toeristische sector een sterke ontwikkeling 

doorgemaakt. Het openbaar lichaam Bonaire heeft in haar toeristisch beleid uitgesproken Bonaire te willen 

ontwikkelen als hoogwaardige toeristische bestemming. Daarvoor is ruimtelijke sturing gewenst. Voorkomen 

moet worden dat toeristische ontwikkelingen het woon- en leefklimaat en de natuurlijke en landschappelijke 

waarden van Bonaire aantasten; 

 het ROB2010 was het eerste ruimtelijk ontwikkelingsplan voor Bonaire. Na 10 jaar ervaring met het werken met 

een dergelijk plan is een update gewenst. 

 

De herziening van het ROB2010 is ook gewenst met het oog op het Bestuursprogramma Bestuurscollege Bonaire 

2019 – 2023. Dit programma heeft als titel 'van ons allemaal, door ons allemaal en voor ons allemaal'. Het 

programma is gericht op het creëren van een duurzaam Bonaire in een stabiele en kansrijke omgeving. Voor de 

inrichting van de ruimte betekent dit dat Bonaire inzet op een duurzame economische ontwikkeling in balans met 

natuur- en cultuurbeheer. Dit sluit aan op de uitgangspunten van de Blue Destination: een duurzame (economische) 

ontwikkeling met behoud van natuur en cultuur. 

 

1.3  Plangebied 
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Het ROB2022 beslaat het grondgebied van Bonaire, met uitzondering van het terrein van de plantage Bolivia. Klein 

Bonaire en het Bonaire Marine Park behoren ook tot het plangebied. Het ROB2022 heeft betrekking op zowel het 

stedelijk als het landelijk gebied en het land en water. Het ROB2022 vervangt het ROB2010, inclusief de herzieningen, 

wijzigingen en uitwerkingen die de afgelopen jaren vastgesteld zijn. Voor de plantage Bolivia wordt een afzonderlijke 

herziening van het ROB2010 opgesteld. Het in het onderhavige ROB2022 opgenomen beleid is van toepassing op de 

herziening voor Bolivia. 

1.4  Onderdelen ROB2022 

Ingevolge de Wet grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning BES bestaat een ruimtelijk ontwikkelingsplan uit: 

 een samenvattend programma in hoofdlijnen, daaronder begrepen een toelichting van de doelstellingen, 

beleidsaspecten en richtlijnen waarop het ontwikkelingsplan steunt; 

 één of meer kaarten waarop de ontwikkeling wordt uitgebeeld of welke de doeleinden, beleidsaspecten of 

richtlijnen van het ontwikkelingsplan tonen; 

 zo nodig bestemmingsvoorschriften; 

 een toelichting, tevens inhoudend een verslag van het aan het plan ten grondslag liggende onderzoek. 

 

Het samenvattend programma in hoofdlijnen van het ROB2022 is opgenomen in de beleidsparagrafen van hoofdstuk 

2. Hierin wordt ook verslag gedaan van het aan het ROB2022 ten grondslag liggende onderzoek. De doelen en het 

beleid zijn vertaald en verbeeld in bestemmingen op een plankaart. De bestemmingen zijn uitgewerkt in 

bestemmingsvoorschriften. De in hoofdstuk 2 opgenomen beleidsevaluatie fungeert als het door de eilandsraad vast 

te stellen verslag dat op basis van de Wet grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning BES bij een herziening van 

een Ruimtelijk Ontwikkelingsplan moet zijn gevoegd. 
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1.5  Digitaal en analoog 

Het ROB2022 is net als het ROB2010 digitaal gemaakt en is digitaal raadpleegbaar. Dit betekent dat via een website 

het ROB2022 te raadplegen is. Het ROB2022 is voor eenieder ook analoog, op papier, in te zien. Op basis van de Wet 

grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning BES gaat bij strijdigheden de analoge versie voor de digitale versie. 

1.6  Opzet toelichting 

Deze toelichting bevat 4 inhoudelijke hoofdstukken. Hoofdstuk 2 gaat in op het onderzoek dat aan het ROB2022 ten 

grondslag heeft gelegen. Dit onderzoek is gebaseerd op actuele data en geldend beleid. Het onderzoek is uitgevoerd 

in de vorm van een beleidsherziening. In dit hoofdstuk is een samenvatting van de beleidsevaluatie opgenomen, met 

de uitgangspunten voor het ROB 2022. Hoofdstuk 3 gaat in op de regelgeving, die naast het ROB relevant is voor de 

ruimtelijke inrichting van het eiland. De voorschriften van een ROB moeten hierop afgestemd zijn. Bovendien kan het 

zijn dat bij bepaalde ontwikkelingen ook andere wetgeving van belang is (bijvoorbeeld in het kader van een 

MER-plicht). Ook dat komt in dit hoofdstuk terug. Hoofdstuk 4 geeft een toelichting op de plankaart en de 

voorschriften en beschrijft de wijzigingen die in het ROB2022 zijn doorgevoerd. Hoofdstuk 5 sluit af met de weergave 

van het proces dat doorlopen is om tot het ROB2022 te komen. 
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Hoofdstuk 2  Onderzoek, beleid en verslag 

2.1  Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze het vereiste onderzoek heeft plaatsgevonden en welk beleid 

onderdeel uitmaakt van de beleidsevaluatie. In de beleidsevaluatie staan een aantal aanbevelingen en 

uitgangspunten voor het ROB2022. De belangrijkste hiervan zijn in dit hoofdstuk opgenomen. De beleidsevaluatie 

zelf is als bijlage aan deze toelichting toegevoegd.  

In dit hoofdstuk wordt niet ingegaan op mogelijke ontwikkelingen voor het terrein van Bopec. Hiervoor loopt een 

apart traject. Het ROB2022 gaat uit van de bestaande bestemming. Eventuele nieuwe ontwikkelingen worden in een 

herziening van het ROB2022 verwerkt. 

2.2  Onderzoek 

Artikel 3 van de Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning Bonaire schrijft voor dat het bestuurscollege 

'ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening en volkshuisvesting en een verantwoord milieubeheer in het 

eilandgebied en met het oog op de totstandkoming van ontwikkelingsplannen een onderzoek naar de bestaande 

toestand en naar de mogelijke en wenselijke ontwikkeling van het eilandgebied' instelt. Dit onderzoek is uitgevoerd 

in de vorm van een beleidsevaluatie waarbij meerdere beleidsdocumenten en relevante informatie van binnen en 

buiten het openbaar lichaam Bonaire zijn geanalyseerd. Hierbij is een groot aantal stakeholders betrokken. Een deel 

maakte onderdeel uit van vijf thematische werkgroepen: wonen (inclusief sociale voorzieningen), economie, 

infrastructuur, natuur/milieu/landbouw en cultuur. Andere stakeholders zoals de brandweer, architecten en 

makelaars zijn op andere momenten geconsulteerd. De beleidsevaluatie is opgenomen in bijlage 1 bij deze 

toelichting. Hierin is ook een overzicht van de stakeholders opgenomen. Bij het onderzoek in het kader van de 

beleidsevaluatie is gebruik gemaakt van onderstaande informatie: 

2.2.1  Strategisch Milieu Beoordeling (SMB) 

De SMB is opgesteld voor het ROB2010. In de SMB zijn milieueffecten van een aantal mogelijke ruimtelijke 

ontwikkelingsrichtingen op Bonaire onderzocht. De SMB, die kan worden gezien als een soort MER, vormt mede de 

onderbouwing van het ROB 2010. Veel van de in de SMB beschreven waarden en kwaliteiten en opgenomen 

gebiedsbeschrijvingen zijn nog steeds actueel en kunnen worden gebruikt voor het ROB2022. 
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2.2.2  Data Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) 

Het CBS heeft een “Prognose bevolking Caribisch Nederland op 1 januari, 2020-2050” opgesteld. Hierin is 

weergegeven hoe de ontwikkeling van de bevolking in Caribisch Nederland zich de komende jaren ontwikkelt. De 

prognose is zowel in totalen als naar leeftijdscategorieën. Daarnaast geeft de publicatie 'Trends in the Caribbean 

Netherlands 2021' statistische gegevens over onder andere de opbouw van de bevolking en de economie. 

2.2.3  Data Tourism Corporation Bonaire (TCB) 

TCB heeft in augustus 2021 de Bonaire Room Inventory Study gepubliceerd. In 2019 bedroeg het aantal 

geregistreerde kamers in officiële accommodaties 1749. In 2020 zijn er 433 kamers bijgekomen. TCB verwacht dat er 

in 2021 / 2022 715 kamers bijkomen. Dit betekent dat er eind 2022 in totaal 2.897 kamers zullen zijn.  

2.2.4  Data openbaar lichaam Bonaire (OLB) en Fundashon Cas Bonairiano (FCB) 

Door de Directie Ruimte en Ontwikkeling is voor de afgelopen 10 jaar een inventarisatie uitgevoerd naar het aantal 

woningen waarvoor in het betreffende jaar een bouwvergunning is verleend. Hieruit komt naar voren dat er vanaf 

2017 een stijging in het aantal bouwvergunningen voor woningen is. In dat jaar werden 200 bouwvergunningen 

afgegeven. In 2018 waren dat er 262, in 2019 227 en in 2020 374. 

Verder is voor wat betreft de woningbouw gebruik gemaakt van data van Fundashon Cas Bonairiano, onder andere 

over het aantal woningzoekenden op hun wachtlijst en van data van het openbaar lichaam Bonaire wat betreft het 

aantal ingeschrevenen voor een kavel voor de bouw van een woning of een bedrijf. 

2.3  Beleid openbaar lichaam Bonaire 

De beleidsevaluatie is gebaseerd op diverse beleidsdocumenten. De voor het ROB2022 meest relevante worden 

hieronder in het kort benoemd. 

2.3.1  ROB2010 

Het ROB2010 bevat het ruimtelijke beleid. Dit is -naast het respecteren van de bestaande situatie- gebaseerd op de 

volgende uitgangspunten. 

 Algemeen: Bonaire kiest voor een ruimtelijk ordeningsbeleid gericht op de versterking van de ruimtelijke 

waarden en de kwaliteiten en het bevorderen van de sociale cohesie. Bouwactiviteiten worden zoveel mogelijk 

geconcentreerd in en nabij de bestaande kernen. 

 Waarden en kwaliteiten: Het beschermen van de waarden en de kwaliteiten van Bonaire, zoals het landschap, de 

natuur, waaronder de flora en fauna en het marinepark, de identiteit en de cultuurhistorie; 

 Nieuwe ontwikkelingen: Het mogelijk maken van nieuwe woningbouw, recreatieve en bedrijfsmatige 

ontwikkelingen op locaties en op een wijze die verantwoord is en past binnen het landschap en de identiteit van 

Bonaire. Inbreiding in de bestaande kernen gaat hierbij in beginsel boven uitbreiding. 

 Kwaliteit centra Kralendijk en Rincon: Het behouden en het vergroten van de stedenbouwkundige en 

cultuurhistorische kwaliteiten en het ruimtelijk beeld van de centra van Kralendijk en Rincon; 

 Recreatie/toerisme: Het aantrekkelijk maken en houden van Bonaire voor recreanten en toeristen; 

 Woongebieden: Het op een goede wijze inrichten, plannen en beheren van de woongebieden, waarbij een goede 

woon- en leefomgeving voorop staat; 

 Voorzieningen: Het bieden van ruimte aan maatschappelijke, sociale, educatieve, culturele en 

sportvoorzieningen; 
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 Bestaande situatie: Het respecteren van bestaande of nog te realiseren ruimtelijke ontwikkelingen welke zijn 

gebaseerd op besluitvorming door het Bestuurscollege en/of de eilandsraad. 

2.3.2  Voorbereidingsbesluit Verblijfsrecreatie en Woningbouw 

Om woningzoekenden betere kansen op de woningmarkt te bieden en de kwaliteit van de verblijfsrecreatieve 

accommodaties te verhogen, heeft het Bestuurscollege op 4 december 2021 een voorbereidingsbesluit genomen. Dit 

houdt in dat vooruitlopend op de vaststelling van het ROB2022 aanvragen voor ontwikkelingen die op genoemde 

aspecten strijdig zijn met het in het ROB2022 opgenomen beleid, aangehouden worden. Het voorbereidingsbesluit 

heeft een looptijd van een jaar. Het voorbereidingsbesluit heeft betrekking op de bouw van nieuwe 

verblijfsrecreatieve accommodaties en 'tweede woningen' (een woning die niet als hoofdverblijf wordt gebruikt en 

die als gevolg hiervan slechts gedurende bepaalde perioden van het jaar door de eigenaar wordt gebruikt en voor de 

overige delen leeg staat) en het verblijfsrecreatief gebruik van gebouwen. 

2.3.3  Erfgoedplan Bonaire 2021 - 2024 

Op basis van de Monumentenverordening Bonaire stelt het bestuurscollege eens per vier jaren een 

Monumentenplan vast dat door de eilandsraad moet worden goedgekeurd. Het thans geldende Monumentenplan 

heeft vier doelstellingen: 

 Het monumentenbeleid is erop gericht om zoveel mogelijk cultuurhistorisch waardevolle objecten en 

stedenbouwkundige en landschappelijke structuren te behouden en ze waar mogelijk te integreren in nieuwe 

ontwikkelingen 

 In het verlengde hiervan geldt hetzelfde voor (maritiem) archeologische objecten en sites: deze moeten 

behouden en gekoesterd worden. Waar ze 'beleefd' kunnen worden, moet dit in overleg met Stichting NAAM, 

Stinapa (en duikscholen) 

 Erfgoed moet een volwaardige(re) positie krijgen in de ruimtelijke ordening, blue destination en het 

toeristisch-recreatieve beleid: als beschermingswaardig, maar ook als inspiratiebron bij nieuwe ontwikkelingen 

 Tot slot moet het monumentenbeleid een substantiële bijdrage leveren aan het versterken van bestaande sociale 

verbindingen en de totstandkoming van nieuwe. Het informeren van jong en oud over erfgoed in combinatie met 

het zichtbaar en beleefbaar maken van het erfgoed helpt hierbij. Dit heeft ook gevolgen voor het cultuur- en 

onderwijsbeleid. 

2.3.4  Natuurplan Bonaire 2020-2024 

Het Natuurplan (nog niet vastgesteld) beschrijft op hoofdlijnen het beleid voor het waarborgen, beschermen en 

verbeteren van de natuur op Bonaire en de doelen voor de planperiode. De daadwerkelijke uitvoering wordt 

uitgewerkt in concrete plannen van aanpak per ambitie en/of doel. In het Natuurplan is een overzicht gegeven van 

de natuurgebieden op Bonaire en hun status. De in het Natuurplan opgenomen doelen zien op: 

 bescherming van koraalriffen door integraal beheer van de kustzone 

 realisatie van mooie en wettelijk beschermde natuurgebieden 

 bestrijding van invasieve en geïntroduceerde soorten op land en in de zee 

 beleid ontwikkelen voor effecten van klimaatverandering 

 monitoring ecosystemen, visserij en waterkwaliteit 

 bescherming en versterking biodiversiteit 

 opstellen van een visserijbeleid. 
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De eerstgenoemde drie doelen hebben in het Natuurplan een hoge prioriteit, de tweede drie een midden prioriteit 

en de laatste een lage prioriteit. 

2.3.5  Strategisch Toeristisch Masterplan 2017 

Het beleid van het openbaar lichaam Bonaire ten aanzien van toerisme is opgenomen in het Strategisch Toeristisch 

Masterplan 2017. Uitgangspunt van dit Masterplan is de ontwikkeling van Bonaire naar een hoogwaardige 

toeristische bestemming, met een toegevoegde waarde voor de economie en de cultuur van het eiland. Het toerisme 

moet leiden tot 2.400 nieuwe banen, onder andere door het realiseren van accommodaties met een hoog service- en 

dienstenniveau, en daarmee bijdragen aan de groei van hoogwaardige werkgelegenheid op het eiland. Om deze 

doelstelling te halen, is een uitgangspunt van het beleid onder andere het realiseren van 600 hotelkamers met een 

4-sterren kwaliteitsniveau. Het Toeristisch Masterplan is in 2020 geëvalueerd in het Tourism Recovery Plan. 

Doelstellingen van dit plan zijn onder andere het diversifiëren van het toerisme in een duurzame en 'premium' 

bestemming, en het betrekken van de lokale gemeenschap. Uitgangspunt is ook het verhogen van de toeristische 

bestedingen, onder andere door het verhogen van de hotelbezetting. 

2.3.6  Beleidsvisie Landbouw Veeteelt en Visserij Bonaire (2014) 

Aanleiding voor de beleidsvisie is dat de landbouw, veeteelt en visserij op een extensieve wijze beoefend worden. De 

investeringen en opbrengsten zijn laag. De Beleidsvisie wil hierin veranderingen brengen en biedt kansen voor de 

economie, zoals duurzame en multifunctionele landbouw, veeteelt en visserij en een leefbaar en aantrekkelijk 

platteland. Door deze kansen komen er nieuwe investeringsmogelijkheden voor het bedrijfsleven. In de beleidsvisie 

is ook omschreven wat onder duurzame landbouw, veeteelt en visserij wordt verstaan: 

 voedselproductie voor de eigen bevolking; 

 goede productie omstandigheden voor kunukero's 

 een leefbaar en aantrekkelijk platteland 

 bescherming van natuur en milieu. 

 

In de beleidsvisie zijn concrete ambities en doelstellingen genoemd, gekoppeld aan concrete actie. Als ambities zijn 

genoemd: 

 Land- en tuinbouw: Zelfvoorziening op het gebied van verse groenten en fruit binnen de ecologische 

omstandigheden  

 Veeteelt: Ecologisch en economisch duurzame veeteelt binnen de aangewezen landbouwgebieden.  

 Kunukugebieden: Leefbare en aantrekkelijke kunukugebieden.  

 Visserij en aquacultuur: Economisch en ecologisch duurzame visserij. 

2.3.7  Masterplan Verkeer (2011) 

Het Masterplan Verkeer Bonaire behelst het raamwerk voor de mobiliteit op Bonaire. In dit plan wordt onder andere 

een nieuwe verkeersstructuur voorgesteld en worden aandachtspunten voor het oplossen van verkeersknelpunten 

benoemd. Het Masterplan heeft als doel om een ontwikkelkoers aan te geven. Twee hoofdelementen van deze koers 

zijn het op orde brengen van de vraagstukken van het bestaande verkeersysteem en het anticiperen op de 

verkeerseffecten van toekomstige ontwikkelingen en de groei van het eiland zelf. In algemene zin is de (dominante) 

positie van de auto daarin het meest zorgelijk, gelet op verkeersveiligheid, parkeren, bereikbaarheid en leefbaarheid. 

De aanpak zal zich moeten richten op zowel het beter (veiliger) faciliteren van het autoverkeer als het ontwikkelen 

van adequate vervoersalternatieven voor de auto. 
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Het Masterplan stelt daarbij een nieuwe verkeersstructuur voor, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 

gebiedsontsluitingswegen en wijkontsluitingswegen. Het Masterplan introduceert ook een fietsstructuur. In het 

Masterplan worden voor enkele knelpunten concrete oplossingen voorgesteld. Verder wordt flankerend beleid 

voorgesteld, waarbij aandacht worden besteed aan het opbouwen van een fietsnetwerk, het organiseren van 

openbaar vervoer en het nader categoriseren van het autonetwerk. 

 

2.3.8  Wijkactieplannen 

In 2013 zijn voor vier wijken (Antriol, Nort di Saliña, Tera Kòrá en Rincón wijkactieplannen opgesteld. Een 

wijkactieplan geeft een ontwikkelingsrichting aan een gezamenlijke aanpak. Het OLB werkt hierin samen met 

wijkorganisaties, NGO's, stakeholders en wijkbewoners. De plannen geven aan op welke punten de wijk verbetering 

nodig heeft om de kwaliteit van de leefomgeving op niveau te houden. En wordt vastgelegd wie daar een bijdrage 

aan levert. De wijkactieplannen dienen een praktische op samenwerking gerichte aanpak met meer sociale invulling 

en inbreng van wijkbewoners, zowel bij de planvorming als de implementatie, meer synergie bij de inspanningen van 

stakeholders. Een deel van de maatregelen hebben een ruimtelijke component. Dit ROB2022 biedt nadrukkelijk 

ruimte om dergelijke maatregelen, en in het algemeen maatregelen die bijdragen aan het vergroten van de 

leefbaarheid van de wijken, te faciliteren. 

2.4  Beleid Rijk 

Bij de beleidsevaluatie is ook het beleid van het Rijk in beschouwing genomen. Hieronder is het voor het ROB2022 

meest relevante beleidsdocument van het rijk benoemd. 

2.4.1  Beleidsplan natuur en milieu Caribisch Nederland 2020-2030 

Het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland is door de ministeries van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit, Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties opgesteld. 

Dit plan beoogt een integraal kader te bieden dat ingaat op de verantwoordelijkheden, beleidsdoelstellingen en 

wettelijke verplichtingen die verband houden met het beheer van de natuurlijke omgeving in Caribisch Nederland. 

Het vormt de basis voor specifieke uitvoeringsplannen van de verschillende eilanden. Voor Bonaire is als één van de 

strategische doelen aangegeven het werken aan veerkrachtige en gezonde koraalriffen. Een inclusieve en duurzame 

ruimtelijke ontwikkeling van het eiland is daarvoor van groot belang.  

In het natuurbeleidsplan zijn ook de vanuit het rijk beschermde gebieden benoemd. Dit zijn: 

 Ramsar-gebieden: Slagbaai, Gotomeer, Klein Bonaire, Pekelmeer en Lac 

 Nationaal park: Marine Park  

 Lokaal beschermd gebied: Washington Slagbaai National Park 

2.5  Beleidsevaluatie 

In deze paragraaf is een samenvatting van de resultaten van de beleidsevaluatie opgenomen. De beleidsevaluatie zelf 

is als bijlage bij deze toelichting opgenomen. De beleidsevaluatie heeft betrekking op heel het grondgebied van het 

openbaar lichaam Bonaire. 
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2.5.1  Ruimtelijke doelen 

Het Bestuursprogramma Bestuurscollege Bonaire 2019 - 2023 is gericht op het creëren van een duurzaam Bonaire in 

een stabiele en kansrijke omgeving. Voor het ROB2022 betekent dit dat Bonaire inzet op een duurzame economische 

ontwikkeling in balans met natuur- en cultuurbeheer. Dit sluit aan op de uitgangspunten van de Blue Destination. 

Het ROB2022 moet als gevolg van deze visie inzetten op de volgende doelen: 

 Voldoende woningen voor de eigen bevolking in goed ingerichte woongebieden met voldoende 

wijkvoorzieningen;  

 Woningbouw in eerste instantie binnen de huidige woonbestemmingen;  

 Een kwalitatieve ontwikkeling van toeristische sector naar high-end tourism;  

 Ruimte bieden aan het verbreden van de economie; 

 Ontwikkeling van de agrarische sector zowel ten aanzien van volwaardige agrarische bedrijven als kunukeru's; 

 Afstemmen ruimtelijke ontwikkelingen op aanwezigheid van infrastructuur; 

 Behouden en beschermen van natuur en natuurwaarden; 

 Alleen ruimtelijke ontwikkelingen in de huidige bestemmingen Natuur, Open landschap en Marinepark toestaan, 

indien uit onderzoek blijkt dat een ontwikkeling een significante bijdrage levert aan het bereiken van de 

beleidsdoelstellingen van het OLB ten aanzien van woningbouw en volkshuisvesting, natuur, 

milieu/duurzaamheid infrastructuur en door onderzoek aangetoond is dat het verlies aan waarden zo beperkt 

mogelijk is. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn niet mogelijk in eilandelijk, nationaal en internationaal beschermde 

gebieden.  

 Bonairiaanse identiteit als basis voor ontwikkelingen. 

2.5.2  Ruimtelijke randvoorwaarden 

Vanuit de doelen en om te komen tot een duurzame economische ontwikkeling van Bonaire in balans met natuur -en 

cultuurbeheer is het niet gewenst om alle nieuwe zich aandienende ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. 

Het ROB2022 moet alleen een ontwikkeling mogelijk maken die:  

 direct of indirect een bijdrage aan het welzijn van de inwoners van Bonaire levert; 

 in balans is met de natuurlijke omgeving, de duurzame ontwikkeling en de cultuur van Bonaire; 

 een toegevoegde waarde voor de economie van Bonaire heeft; 

 beschikt of kan beschikken over een ondergrondse en bovengrondse infrastructuur die de ontwikkeling kan 

dragen; 

 geen afbreuk doet aan het behouden en beschermen van aanwezige waarden (maatschappelijk, ecologie, groen, 

water, cultuurhistorie,  landschap); 

 een kleinschalige uitstraling heeft en past  bij de schaal van Bonaire. 
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2.5.3  Toerisme 

 

De Beleidsevaluatie volgt en onderschrijft het beleid om Bonaire te ontwikkelen als hoogwaardige toeristische 

bestemming, met een toegevoerde waarde voor de economie en de cultuur van het eiland. Uit een inventarisatie die 

Tourism Corporation Bonaire (TCB) in 2021 heeft uitgevoerd komt naar voren dat er eind 2022 in totaal 2.897 kamers 

zullen zijn. Bij de eerdere inventarisatie waren er 1.940 nieuwe kamers aanwezig. Dat is een toename van 957 

kamers. Een groot aantal van deze kamers voldoet niet aan de beoogde criteria om bij te dragen aan de gewenste 

toeristische ontwikkeling van het eiland. Verder blijkt dat het overgrote deel van de bezoekers van Bonaire verblijven 

in vakantiehuizen of appartementen. Dit drukt de bezettingsgraad van de hotels. De besteding van een toerist die in 

een self-catering accommodatie verblijft is lager dan een toerist die in een hotel verblijft. Bovendien zorgt de 

(meestal niet legale) verhuur van woningen als verblijfsaccommodatie voor overlast in bestaande woonbuurten. 

Bovenal zijn de woningen die voor recreatieve verhuur aangeboden worden, niet meer beschikbaar als woning voor 

de inwoners van Bonaire. De beleidsevaluatie geeft aan dat het gewenst is een strikter beleid te voeren ten aanzien 

van de toeristische ontwikkeling. Dit beleid gaat uit van de volgende uitgangspunten per type verblijfsaccommodatie. 

Vooruitlopend hierop wordt opgemerkt dat het niet de intentie is om alle verblijfsrecreatieve accommodaties te 

laten voldoen aan de eisen van hoogwaardigheid. Bestaande legale verblijfsrecreatieve accommodaties die niet aan 

de hoogwaardigheidseisen voldoen blijven een belangrijk onderdeel vormen van het verblijfsrecreatieve aanbod en 

kunnen deze rol ook blijven vervullen. 

 

Hotels en resorts 

Nieuwe hotels en resorts, met uitzondering van ecoresorts, dienen uitsluitend toegestaan te worden binnen de 

gebieden die in het ROB2010 de bestemming Verblijfsrecreatie hebben en in de plaats Rincon. Om te borgen dat de 

nieuwe hotels en resorts aansluiten bij het beleidsmatig gewenste toeristisch profiel is in de regels van het ROB2022 

aangegeven waaraan deze accommodaties moeten voldoen. Deze regels zijn uitgewerkt in criteria, die als bijlage bij 

de voorschriften opgenomen zijn. Bestaande hotels en resorts kunnen uitbreiden als dat nodig is in het kader van een 

kwaliteitsverbetering. Deze uitbreidingen zijn alleen mogelijk voor accommodaties in de gebieden die de 

bestemming Recreatie -Verblijfsrecreatie hebben of in Kralendijk binnen de bestemmingen Centrum of Gemengd 

met een verblijfsrecreatieve functie zijn gelegen. In Rincon zijn uitbreidingen binnen de bestemming Centrum 

toegestaan. Uitbreidingen elders dienen niet toegestaan te worden. Ecolodges zijn mogelijk binnen de bestemming 

Agrarisch-Kunuku. Met wijziging zijn ecoresorts toegestaan. Voor het kunnen toestaan van ecolodges en ecoresorts is 

het van belang dat het daadwerkelijk om ecolodges en ecoresorts gaat. Hiervoor dienen richtlijnen te worden 

opgesteld. 

 

Verblijfsrecreatieve gebouwen 

Nieuwe verblijfsrecreatieve gebouwen (verblijfsrecreatieve appartementen) dienen alleen te worden toegestaan in 

de plaats Rincon en in het centrum van Kralendijk. In Kralendijk geldt daarbij dat voldaan moet worden aan de 

criteria van een hoogwaardige accommodatie. Bestaande verblijfsrecreatieve gebouwen in Kralendijk kunnen 

uitbreiden als dat nodig is in het kader van een kwaliteitsverbetering. Dit geldt alleen voor accommodaties in de 

gebieden die in het ROB2010 de bestemming Verblijfsrecreatie en de bestemmingen Centrum en Gemengd in 

Kralendijk. Voor de plaats Rincon geldt dit niet. 
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Verblijfsrecreatieve eenheden 

Nieuwe vakantiewoningen dienen niet te worden toegestaan. Het gaat hier dus om individuele woningen die 

verblijfsrecreatief worden gebruikt. Woningen met een verblijfsrecreatief gebruik die bedrijfsmatig onderdeel 

uitmaken van een hotel of resort vallen hier niet onder. Ook zogenoemde nieuwe 2e woningen die niet permanent 

worden verhuurd aan inwoners van Bonaire dienen niet te worden toegestaan. Voorkomen moet worden dat 

woningen leeg staan die ook voor inwoners van Bonaire kunnen worden benut. 

2.5.4  Wonen 

Algemene beleidsuitgangspunten voor woningbouw in het ROB2022 zijn: 

 voldoen aan ruimtelijke randvoorwaarden; 

 primair gericht zijn op de inwoners van Bonaire en degenen die naar Bonaire (terug)komen; 

 per gebied/verkaveling/project voor ten minste 30% betrekking hebben op nader te bepalen doelgroepen 

(ouderen, jongeren, inkomen); 

 aansluiten bij verwachte bevolkingsgroei (op basis van cijfers CBS); 

 leefbare en gezonde wijken met voldoende voorzieningen. 

 

In de beleidsevaluatie voor woningbouw wordt geadviseerd een drie sporenbeleid te volgen. Het betreft hier de 

sporen capaciteit, woningmarktonderzoek en flankerend beleid. 

 

Capaciteit ROB2022 

De formele looptijd van het ROB2022 is 5 jaar. Uit de beleidsevaluatie komt naar voren dat in deze periode een 

woningbouwbehoefte is van circa 1.800 woningen. Dit betreft: 

 500 huurwoningen FCB 

 75 koopwoningen FCB 

 375 woningen op kavels OLB  

 850 woningen door bevolkingsgroei (CBS prognose tussen 2021 en 2027 en een gemiddelde woningbezetting van 

3,5 personen / woning (24.700 - 21.745 : 3,5)). 

 

Dit is een zeer forse bouwopgave. Deze sluit overigens aan op het aantal bouwvergunningen dat de afgelopen jaren 

voor woningbouw is afgegeven. Planologisch is er nog ruimte om deze woningen in en direct aansluitend op de 

daartoe in het ROB2010 voor woningbouw bestemde gebieden te bouwen. Conform het beleid van het ROB2010 

wordt voorgesteld de komende jaren eerst deze locaties te benutten voor de woningbouw. De onderbouwing van 

deze locaties ligt in de Strategische Milieu Beoordeling. Het kan echter voorkomen dat woningbouw binnen de 

daarvoor reeds bestemde locaties niet mogelijk is, omdat bijvoorbeeld de infrastructuur onvoldoende is, de terreinen 

door hoogteverschillen niet te verkavelen zijn of de kosten van het bouw- en woonrijpmaken te hoog zijn. Ook kan er 

onvoldoende ambtelijk capaciteit zijn om deze locaties op te pakken. Het ontwikkelen en het realiseren van een 

locatie neemt de nodige tijd. Vijf jaren zijn dan kort. Om deze reden kan het gewenst zijn om de gewenste woningen 

voor inwoners of personen die maatschappelijk en economisch gebonden zijn ook op andere locaties te bouwen. Het 

is belangrijk om deze doelgroepen de komende jaren te kunnen bedienen. Het ROB2022 moet dan een mogelijkheid 

bieden om woningbouw buiten de woonbestemmingen te realiseren indien deze woningbouw een belangrijke 

bijdrage levert aan het woningbouwbeleid. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een ontwikkeling op 

plantage Bolivia. Deze locatie kan een rol vervullen bij de uitvoering van het woningbouwbeleid. Het is hierbij van 

belang om het tempo van ontwikkeling en de type woningen op een locatie buiten de aangegeven 



   

   
19/162  

woonbestemmingen  af te stemmen op het beleid en de gewenste vraag. 

 

Woningbouwbehoefteonderzoek 

In de beleidsevaluatie wordt een behoefte geconstateerd van 4.400 woningen voor de komende 10 jaar. Ruimtelijk 

gezien is dit een zeer grote opgave. Het gaat hier om een dusdanig groot aantal woningen dat het wenselijk wordt 

geacht hiernaar nader onderzoek te doen. Zowel naar de kwantiteit, dus het exacte aantal, maar ook naar de 

kwaliteit. Dus het soort woningen (prijs, doelgroep, typologie) en waar deze woningen gewenst zijn. Ook de effecten 

op bijvoorbeeld de infrastructuur, de leefomgeving en de voorzieningenstructuur kunnen dan worden onderzocht. 

Het uitvoeren van een woningbouwbehoefteonderzoek is daarom als programma ter uitvoering van de 

beleidsevaluatie benoemd. In het kader van het woningbouwonderzoek kan gekeken worden naar een mogelijk 

derde kern tussen Kralendijk en Rincon (Tras di Montaña / Bolivia). Het is van belang deze derde kern integraal 

onderdeel te laten zijn van de ruimtelijke structuur van Bonaire. 

 

Flankerend beleid 

De woningmarkt op Bonaire staat onder druk omdat een groot aantal woningen wordt aangeboden als 2e woning of 

als verblijfsrecreatieve woning (Zie ook verblijfsrecreatie). Hierdoor zijn deze woningen niet beschikbaar voor de 

inwoners van Bonaire, of voor hen die maatschappelijk of economisch aan Bonaire verbonden zijn. Naast het 

mogelijk maken van de nieuwe woningen, is het ook nodig om op andere wijze sturend en regulerend in te grijpen in 

de woningmarkt. Dat kan onder andere door flankerend beleid en regels te maken om dergelijke bewoning tegen te 

gaan. Hierbij kan worden gedaan aan bijvoorbeeld woonplichten en woonvergunningen. Maar ook door extra in te 

zetten op handhaving van het verbod van verblijfsrecreatief gebruik van bestaande woningen dat in strijd is met het 

ROB2010. 

2.5.5  Agrarisch 

Bonaire heeft een agrarische sector die in de huidige situatie een extensief karakter heeft. De ambitie is om deze 

sector te versterken. Enerzijds met het oog op een versterking en diversificatie van de economie, omdat de import 

beperkter kan zijn, en anderzijds om de voedselzekerheid van het eiland te verbeteren en nieuwe werkgelegenheid 

te bieden. 

Uit de beleidsevaluatie zijn de volgende doelen voor het ROB2022 naar voren gekomen: 

 Er is behoefte aan een concreet gebied voor volwaardige agrarische bedrijven ('agrarisch bedrijventerrein'). In dit 

gebied moet er bijvoorbeeld de mogelijkheid zijn om grotere gebouwen voor agrarische activiteiten te bouwen; 

 In het ROB2010 is ten noorden van de weg naar Lagun een woningbouwontwikkeling beoogd. Deze gronden 

blijken echter zeer geschikt voor agrarische activiteiten. Het is gewenst om in dit gebied een combinatie van 

agrarische functies en woningbouw mogelijk te maken; 

2.5.6  Infrastructuur 

De infrastructuur vormt de ruggengraat van de ruimtelijke ontwikkeling van Bonaire. Ten aanzien van de 

infrastructuur is in de beleidsevaluatie geconstateerd dat niet bij alle ontwikkelingen voorzien is in goede (boven- en 

ondergrondse) infrastructuur. Dit gaat om aspecten als de wegen, benodigde parkeerplaatsen en water- en 

stroomaansluitingen. De aanwezigheid van een afdoende infrastructuur moet in het kader van een goed woon- en 

leefklimaat daarom in het ROB2022 als voorwaarde worden gesteld bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. 
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Op het eiland zijn forse investeringen in infrastructurele ontwikkelingen voorzien. Het betreft hier onder andere 

investeringen in de brandstofvoorziening, de transportfaciliteiten (haven en luchthaven) en duurzame 

energievoorziening. Dit zijn ontwikkelingen die essentieel zijn voor het toekomstig duurzaam functioneren van het 

eiland. Deze voorzieningen dienen direct in het ROB2022 te worden opgenomen indien de hiervoor vereiste 

onderzoeken, waaronder een eventueel benodigd milieu effect rapport, zijn uitgevoerd. Indien dit nog niet gedaan, 

dan dienen de betreffende infrastructurele voorzieningen in een wijzigingsbevoegdheid te worden opgenomen. 

Voor een goede afstemming van de infrastructuur op (toekomstige) ontwikkelingen en het voorkomen van 

knelpunten is het opzetten van een verkeersmodel gewenst. 

2.5.7  Water 

Het aspect water is een belangrijk uitgangspunt binnen de ruimtelijk ontwikkeling van Bonaire. In het verleden is 

gebleken dat het niet voldoende rekening houden met hemelwater leidt tot problemen als wateroverlast, erosie en 

aantasting van landschappelijke en natuurlijke waarden. Uit de beleidsevaluatie is naar voren gekomen dat het 

aspect water een meer nadrukkelijke rol moet krijgen in het ROB2022. Denk hierbij aan waterberging, waterafvoer, 

water voor agrarische doeleinden, maar ook aan het tegengaan van onnodige verhardingen op perceelsniveau. 

2.5.8  Veiligheid 

Het is van belang om het aspect externe veiligheid mee te nemen in het ROB2022. Ruimtelijke ontwikkelingen dienen 

vanwege veiligheid op een juiste afstand van bedrijven of gevaarlijke bronnen te worden gesitueerd. Ook is het van 

belang dat woonwijken, bedrijventerreinen en verblijfsrecreatieve gebieden op een goede wijze te bereiken zijn voor 

brandweer en andere hulpdiensten. Ditzelfde geldt voor functies als scholen, ziekenhuis, gevangenis en 

kinderdagverblijf.  

2.6  Beleid ROB2022 

Het onderhavige ROB2022 volgt de resultaten van de beleidsevaluatie. De in de vorige paragrafen en in de 

beleidsevaluatie opgenomen resultaten en aanbevelingen zijn overgenomen en zijn als uitgangspunten gehanteerd 

bij het bepalen van de bestemmingen en het opstellen van de voorschriften van het ROB2022. Het hier opgenomen 

beleid geldt ook voor de herziening van het ROB2010 voor de plantage Bolivia. 
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Hoofdstuk 3  Regelgeving 

3.1  Algemeen 

Bij het opstellen van de voorschriften van een ROB moet rekening worden gehouden met regelgeving vanuit andere 

beleidssectoren. De voorschriften dienen op een juiste wijze hierop aan te sluiten. 

3.2  Milieu 

De Rijksoverheid werkt aan een Inrichtingen en activiteitenbesluit BES. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de 

Wet VROM BES, die de verplichting bevat om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels op te stellen 

die noodzakelijk zijn ter bescherming van het milieu tegen de nadelige gevolgen die inrichtingen in de openbare 

lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen veroorzaken. Het besluit bevat nadere regels ten aanzien van de 

bescherming van het milieu. Het besluit geeft onder andere regels voor milieubelastende activiteiten en inrichtingen. 

En het geeft aan welke inrichtingen vergunningplichtig zijn en welke activiteiten en plannen mer-plichtige of 

mer-beoordelingsplichtig zijn. 

Ter uitvoering van het Inrichtingen en activiteitenbesluit BES wordt gewerkt aan een Regeling algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer BES waarin kwaliteitscriteria voor milieuaspecten als geluid, bodem en stof zijn 

opgenomen. Degene die een activiteit verricht die in het Besluit wordt genoemd moet deze kwaliteitscriteria in acht 

nemen. Het openbaar lichaam Bonaire heeft de bevoegdheid om aanvullend regels te stellen ten aanzien van de 

milieukwaliteit. Deze gaan onder andere over afvalwater, bodem en externe veiligheid. 

 

In de voorschriften van het ROB2022 is een relatie gelegd met het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES en de 

bijbehorende besluiten. Het uitgangspunt is dat het ROB2022 ruimtelijk aangeeft waar een bedrijfsmatige activiteit is 

toegestaan. Voor de eisen waaraan een inrichting of een activiteit moet voldoen, geldt het Inrichtingen- en 

activiteitenbesluit BES. Het ROB2022 regelt dus waar een inrichting zich planologisch mag vestigen en het 

Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES geeft aan welke eisen met het oog op het voorkomen van hinder en overlast 

de inrichting moet voldoen. Aanvullend hierop is in de voorschriften van het ROB2022 geregeld dat met het oog op 

de veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit bepaalde bedrijven zich niet op aangewezen locaties mogen vestigen. Hierbij 

kan worden gedacht aan mogelijke gevaar veroorzakende bedrijven langs de Kaya Amsterdam en de Kaya Industria. 

Binnen de bestemmingen en de voorschriften van het ROB2022 kunnen inrichtingen mogelijk zijn die op basis van 

het Inrichtingen- en activiteitenbesluit mer-plichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn. Het ROB2022 laat geen nieuwe 

activiteiten toe waarvoor op basis van het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES een mer-plicht of 

mer-beoordelingsplicht geldt die is gekoppeld aan een ro-plan. Omdat de mer-plicht en mer-beoordelingsplicht in het 

Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES zijn geregeld, komen de voorschriften uit het ROB2010 ten aanzien van de 

mer-plicht niet meer terug in het ROB2022. 
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3.3  Natuur 

De Eilandsverordening natuurbeheer Bonaire gaat over de bescherming en beheer van de natuur en de daarin 

voorkomende dier- en plantensoorten. De verordening geeft onder andere regels over het beschermen van 

gebieden, zowel de aanwijzing en het beheer van een natuurpark en de bescherming van dier- en plantensoorten. 

Daartoe is een vergunningenplicht opgenomen voor activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de natuur of 

natuurwaarden. Aanvullend is het verboden om zonder vergunning nader aan te wijzen activiteiten, die ernstige 

nadelige gevolgen kunnen hebben voor de natuur- of natuurwaarden of die het landschap in ernstige mate kunnen 

ontsieren, uit te voeren. Deze vergunning kan alleen verleend worden indien uit een milieueffectrapport blijkt dat de 

genoemde effecten niet op zullen treden. De aanwijzing van gevallen is opgenomen in het Eilandsbesluit 

natuurbeheer Bonaire waarin de verordening nader is uitgewerkt. Deze regeling van een mer wordt overgenomen 

door het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES. 

In het ROB2022 zijn gebieden met natuurwaarden beschermd. Het kan zijn dat het ROB2022 ruimtelijke activiteiten 

toestaat die op basis van de Eilandsverordening natuurbeheer vergunningplichting zijn. In dat geval blijven de 

bepalingen van de Eilandsverordening van toepassing. Dat betekent dat een initiatiefnemer verplicht is zich, naast 

het ROB2022, te houden aan het gestelde in de Eilandsverordening. De betreffende activiteit kan niet eerder worden 

uitgevoerd nadat er een vergunning op basis van deze verordening is verleend. 

3.4  Monumenten 

De Monumentenverordening Bonaire regelt onder andere de instelling van een Monumentenraad, die het 

bestuurscollege en de eilandsraad gevraagd of op eigen initiatief adviseert in zaken die betrekking hebben op 

monumenten, stads- en dorpsgezichten, archeologisch erfgoed en maritiem archeologisch erfgoed. Verder geeft de 

verordening regels voor beschermde monumenten. Deze gaan onder andere in op de aanwijzing en de bescherming 

hiervan. Ook geeft de verordening aan dat in een ROB voorschriften kunnen worden opgenomen waarbij stads- en 

dorpsgezichten, die naar het oordeel van de eilandsraad vanuit het oogpunt van historische, stedenbouwkundige, 

toeristische of culturele waarden voor bescherming van het algemeen aanzicht in aanmerking komen, worden 

aangewezen tot beschermd stads- of dorpsgezicht. Vanwege deze criteria zijn de centra van Kralendijk en Rincon 

aangewezen als beschermd stadsgezicht. Het zijn beide gebieden met een ensemble van onroerende zaken, 

waaronder begrepen bomen, wegen, straten en pleinen, die met een of meer tot de groep behorende monumenten 

een beeld vormen dat van algemeen belang is wegens de schoonheid en het karakter van het geheel en daarmee van 

belang voor het verhaal van Bonaire. Deze waarden dienen beschermd te worden. 

Tevens kunnen in een ROB voorschriften worden opgenomen ter bescherming van (mogelijke) archeologische 

waarden. Het ROB2022 geeft opvolging aan de Monumentenverordening door een sloopregeling voor (potentiële) 

monumenten en beschermingswaardige gebouwen, een regeling voor de stads- en dorpsgezichten van Kralendijk en 

Rincon en het beschermen van archeologische waarden in de regels van de aanlegvergunning, het verkavelingsplan 

en het uitwerkingsplan. 
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3.5  Huisvesting 

Op Bonaire is er een grote schaarste aan goedkope woningen waardoor vooral de groep woningzoekenden met 

beperkte financiële mogelijkheden in de problemen komt. Daardoor heeft niet iedereen evenveel kansen op de 

woningmarkt. Om deze kansen te vergroten, is de Huisvestingsverordening vastgesteld, die borgt dat woningen die 

bedoeld zijn voor doelgroepen met beperkte financiële middelen ook hiervoor beschikbaar blijven. De verordening 

geeft regels voor een eerlijke verdeling van woningen, onder andere door het introduceren van een 

huisvestingsvergunning voor woningen tot een maximale huur- of koopprijs. Hiervoor worden de betaalbare 

woningen voor de juiste doelgroep gereserveerd.  

De Eilandsverordening huurcommissie-huurprijzenverordening Bonaire is een uitwerking van de Wet maatregelen 

huurmarkt Caribisch Nederland. Deze wet introduceert onder andere een huurcommissie, een onpartijdige 

organisatie die geschillen tussen huurders en verhuurders helpt oplossen. Hiermee wordt ingezet op een voldoende 

kwaliteit van de aangeboden huurwoningen. Het ROB2022 maakt het ook mogelijk om in te spelen op bepaalde 

doelgroepen vanuit een goede huisvesting. In het kader van een verkavelingsplan kunnen er eisen worden gesteld 

aan het aantal en de soort te bouwen woningen. Hiervoor wordt er jaarlijks een beleidsregel opgesteld waarin is 

aangegeven aan welke voorwaarden een verkavelingsplan op dit punt moet voldoen. 
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Hoofdstuk 4  Plankaart en voorschriften 

4.1  Algemeen 

De voorschriften en de plankaart van het ROB2022 zijn gebaseerd op het ROB2010. De hoofdopzet van het ROB2010 

is hetzelfde gebleven. In de praktijk is gebleken dat deze opzet goed werkt. Om deze reden en vanwege de 

herkenbaarheid is hierin dan ook geen verandering gebracht. Wel zijn enkele bestemmingen verwijderd, zijn nieuwe 

bestemmingen toegevoegd en is de redactie van de bestemmingsomschrijvingen op sommige punten aangepast 

waarbij de terminologie gelijkgetrokken is. Soortgelijke voorschriften die op meerdere plaatsen voorkwamen zijn nu 

opgenomen in algemene voorschriften. Hierbij kan worden gedacht aan de gebruiksbepaling, het 

aanlegvergunningenstelsel, de regeling van binnen de bestemmingsomschrijving vallende zaken en 

wijzigingsbevoegdheden. Het gaat hier niet om inhoudelijke wijzigingen, maar om redactie: het op een andere plaats 

regelen om de voorschriften nog beter werkbaar en herkenbaar te maken. De sinds 2010 vastgestelde uitwerkings- 

en wijzigingsplannen en herzieningen zijn in het ROB 2022 verwerkt. Een aantal voorschriften is naar aanleiding van 

de beleidsevaluatie of ervaringen wel inhoudelijk aangepast. Hierop wordt hierna ingegaan. 

4.2  Onderscheid wonen - verblijfsrecreatie 

In de voorschriften is ten opzichte van het ROB2010 een nadrukkelijker onderscheid tussen wonen en 

verblijfsrecreatie gemaakt. Hiervoor zijn meer definities in het plan opgenomen. Hiermee wordt onder andere 

duidelijker dat een woning niet geheel gebruikt mag worden voor verblijfsrecreatie. Een verblijf langer dan drie 

maanden wordt gezien als wonen. Een gedeeltelijke verhuur waarbij de woning ook bewoond wordt is wel mogelijk. 

Bij de voorschriften ten aanzien van verblijfsrecreatie zijn de begrippen verblijfsrecreatieve eenheid en 

verblijfsrecreatief gebouw geïntroduceerd. De in het ROB2010 gehanteerde begrippen recreatiewoning en 

recreatieappartement zijn vervallen. 

4.3  Wonen 

Het ROB2022 zet in op voldoende woningen voor de lokale bevolking. Om deze binnen de daarvoor aangewezen 

bestemmingen te kunnen realiseren en om invulling te geven aan een efficiënt ruimtegebruik in het kader van een 

duurzame ruimtelijke ontwikkeling zijn de bouwregels op onderdelen aangepast. Zo zijn de minimale perceelsgrootte 

en de minimale oppervlakte van een woning verlaagd en is het eerder mogelijk woongebouwen te realiseren. Dit 

betekent dat er plaatselijk in een hogere dichtheid kan worden gebouwd. De bouwhoogten zijn beperkt verhoogd, 

omdat toepassing van moderne bouwtechnieken en installaties extra bouwhoogte nodig heeft. 

De woningen dienen in een goede, veilige en gezonde woon- en leefomgeving te worden gerealiseerd. Daarom is het 

verkavelingsplan geïntroduceerd. Voordat bouwvergunningen afgegeven kunnen worden voor woningen in gebieden 

met meer dan drie kavels moet er eerst een verkavelingsplan worden opgesteld dat door het bestuurscollege moet 

worden goedgekeurd. Aan het opstellen van dergelijke verkavelingsplannen zijn regels voor een goed woon- en 

leefklimaat verbonden. Zo moet worden voorzien in een voldoende infrastructuur, moeten (kwalitatief goede) 

openbare ruimten gerealiseerd worden, moet rekening gehouden worden met aanwezige landschappelijke, 

ecologische of cultuurhistorische kwaliteiten, moet rekening gehouden met de toegankelijkheid voor huldiensten en 

moet er aandacht zijn voor het mogelijk opnemen van (sociale) wijkvoorzieningen. 
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Het ROB2022 kent net als het ROB2010 zes specifieke woonbestemmingen: Woongebied I, Woongebied II, 

Woongebied III, Woonperceel, Woongebied Landschappelijk I en Woongebied Landschappelijk II. De eerste drie 

bestemmingen zijn gebiedsgericht en de vierde bestemming perceelsgericht. De laatste twee bestemmingen zijn 

gebiedsgericht en kennen specifieke bouwvoorschriften vanwege hun ligging in het buitengebied. De 

woonbestemmingen zijn met inachtneming van de hiervoor genoemde wijzigingen voor het bouwen ten opzichte van 

het ROB2010 grotendeels intact gebleven. Wel zijn de eventuele wijzigingsbevoegdheden voor andere functies en 

activiteiten nu grotendeels opgenomen in de algemene wijzigingsbevoegdheden. Verder bieden de 

woonbestemmingen meer ruimte voor maatschappelijke voorzieningen. De achtergrond hiervan is dat dergelijke 

voorzieningen belangrijk zijn voor de gewenste kwaliteit en het voorzieningenniveau van de woonomgeving. Grotere 

maatschappelijke voorzieningen zijn vanwege hun verkeersaantrekkende werking qua locatie in woongebieden in 

principe alleen toegestaan aan doorgaande wegen om overlast in woonstraten/buurten te voorkomen. 

De drie uit te werken woonbestemmingen van het ROB2010 zijn samengevoegd tot één uit te werken bestemming 

Woongebied. Dit biedt meer ruimte bij de uitwerking. Aan de hand van een verkavelingsplan kan worden bezien 

welke woonbestemming het meest passend is waarbij mengvormen van de bestemmingen en dus de voorschriften 

mogelijk zijn. Binnen deze nieuwe uit te werken bestemming zijn aan de noordzijde van de Kaminda Lagun agrarische 

functies toegestaan. Hier kan een gemengd gebied ontstaan waarbij er naast de woningbouw ook agrarische functies 

uitgevoerd kunnen worden. 

Buiten de voor woningbouw bestemde gebieden kan woningbouw worden toegestaan via een 

wijzigingsbevoegdheid. Hiervan kan gebruik worden gemaakt indien de woningbouw een belangrijke bijdrage levert 

aan het woningbouwbeleid en geen significant negatieve gevolgen heeft voor aanwezige waarden en kwaliteiten. 

4.4  Verblijfsrecreatie 

Voor verblijfsrecreatie is het ROB2022 conform het daartoe geformuleerde beleid voor nieuwvestiging en 

uitbreidingen restrictiever dan het ROB2010. Dit houdt met name in dat nieuwe verblijfsrecreatieve ontwikkelingen 

in de vorm van hotels en resorts kwalitatief hoogwaardig moeten zijn. Er moet voldaan worden aan kwalitatieve 

randvoorwaarden. Deze zijn als bijlage bij de voorschriften opgenomen. Nieuwe hotels en resorts zijn alleen 

toegestaan binnen de bestemming Recreatie - Verblijfsrecreatie en in de plaats Rincon. Uitbreiding in het kader van 

een kwaliteitsverbetering van bestaande hotels en resorts is eveneens mogelijk binnen deze gebieden, maar ook in 

de bestemmingen Centrum en Gemengd in Kralendijk. De uitbreidingen in Kralendijk moeten voldoen aan de eisen 

van hoogwaardigheid. 

Nieuwe verblijfsrecreatieve gebouwen zijn alleen toegestaan in Rincon en binnen de bestemmingen Centrum en 

Gemengd in Kralendijk. De nieuwe verblijfsrecreatieve gebouwen in Kralendijk moeten aan de eisen van 

hoogwaardigheid voldoen. Uitbreiding van bestaande verblijfsrecreatieve accommodaties kan alleen in de 

bestemmingen Verblijfsrecreatie, Centrum en Gemengd in Kralendijk en in de plaats Rincon. In Kralendijk dient 

hierbij weer te worden voldaan aan de criteria van hoogwaardig toerisme. 

Binnen de bestemming Agrarisch-Kunuku zijn verblijfsrecreatieve ecolodges toegestaan. Binnen deze bestemming en 

bestemming Open Landschap is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor ecoresorts. Nieuwe verblijfsrecreatieve 

eenheden of te wel verblijfsrecreatieve woningen zijn binnen het gehele plangebied niet mogelijk. 
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4.5  Natuur 

De bestemmingen Natuur en Open landschap zijn vanuit het ROB2010 overgenomen in het ROB2022. Langs de Kaya 

van Eps is de ligging van de bestemmingen op enkele plaatsen gewijzigd met het oog op de ter plaatse aanwezige 

waarden. De bij deze bestemmingen behorende voorschriften zijn gericht op het behoud, het herstel en de 

ontwikkeling van landschappelijke, natuurlijke en ecologische waarden. Het aanlegvergunningenstelsel van deze 

bestemmingen is in het ROB2022 opgenomen in de algemene aanlegvoorschriften. De in het ROB2010 opgenomen 

bestemming Recreatie – Kustzone is opgegaan in de bestemming Natuur daar waar deze bestemming grensde aan de 

bestemming Natuur. De bufferzone van het Ramsar-gebied Lac heeft (deels) de bestemming Natuur gekregen. In het 

ROB2010 was de aanduiding Ramsargebied opgenomen. Deze aanduiding was bedoeld om te borgen dat voor 

activiteiten in dit gebied een Milieueffectrapportage nodig is, waaruit blijkt dat de activiteit geen schade toebrengt 

aan de waarden en kwaliteiten van het Ramsargebied. Omdat deze mer-plicht nu via het Inrichtingen- en 

activiteitenbesluit BES geregeld is, is deze aanduiding niet meer opgenomen. Verder is de bestemming Natuur 

doorgetrokken tot Boca Onima, zodat dit waardevolle gebied planologisch beschermd is. 

4.6  Marinepark 

De bestemming Water - Marinepark is eveneens overgenomen uit het ROB2010. De bestemming is gericht op het 

behoud, herstel, ontwikkeling en beheer van de landschappelijke, natuurlijke en ecologische waarden in het 

algemeen en het koraalrif in het bijzonder. De grens van de bestemming is aangepast aan de 60 meter dieptelijn.  

Binnen de bestemming zijn ondergeschikte recreatieve activiteiten toegestaan. Het ROB2022 geeft niet aan op welke 

specifieke locaties deze activiteiten zijn toegestaan. Voor het Marinepark wordt een beheersplan vastgesteld. Daarin 

wordt aangegeven welke activiteiten waar zijn toegestaan.  

In het ROB2010 waren de pieren van de havens opgenomen als bestemming Bedrijf en die van een beachbar als 

Centrum. In het onderhavige ROB2022 vallen deze pieren onder de bestemming Marinepark en zijn de betreffende 

locaties aangeduid als centrum en haven. Ter plaatse van deze aanduidingen mag de locatie als zodanig worden 

gebruikt. Dit geldt ook voor de pieren bij de zoutwinning en Bopec. 

 

De bescherming van het Marinepark vindt ook plaats via de algemene aanlegvoorschriften. Bij werkzaamheden op 

land binnen 200 meter vanaf de hoogwaterlijn moet expliciet worden gekeken naar de effecten van activiteiten op 

de waarden en de kwaliteiten van het Marinepark. Onder het ROB2010 moest de ligging van de hoogwaterlijn per 

geval worden bepaald. Dit leverde in een aantal gevallen discussies op. Om deze reden is er thans voor gekozen de 

hoogwaterlijn in te meten en op een kaart te zetten. Deze kaart is opgenomen in een bijlage bij de voorschriften. 

4.7  Landbouw en veeteelt 

Om ruimte te bieden aan versterking van de agrarische sector is een nieuwe bestemming Agrarisch toegevoegd. Deze 

bestemming ziet op het kunnen realiseren van volwaardige agrarisch bedrijven. Agrarische activiteiten zijn ook 

toegestaan binnen de bestemming Agrarisch-Kunuku en binnen de bestemming Woongebied - Uit te werken. Bij deze 

laatste twee bestemmingen worden voorschriften gesteld om de agrarische activiteiten op een goede wijze te laten 

aansluiten op andere functies binnen de bestemming, zoals bijvoorbeeld wonen, landschap en cultuurhistorie. De 

agrarische bouwmogelijkheden zijn binnen deze bestemmingen dan ook beperkter dan binnen de bestemming 

Agrarisch. Grootschalige agrarische activiteiten kunnen plaatsvinden binnen de bestemming Agrarisch. 
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4.8  Infrastructuur 

De komende jaren is een aantal grootschalige infrastructurele ontwikkelingen voorzien op Bonaire. Voor zover hier 

de vereiste onderzoeken, waaronder een milieu effectrapport, zijn uitgevoerd, of de ontwikkeling valt binnen de 

kaders van de SMB zijn deze opgenomen in het ROB2022. Indien dit niet het geval is, zijn de ontwikkelingen 

opgenomen in de algemene wijzigingsbevoegdheid. 

In het ROB2022 is de mogelijkheid voor twee slipways opgenomen. Een bij Te Amo beach en een ten zuiden van de 

Julio A. Abrahamboulevard. 

4.9  Bedrijven 

Het uitgangspunt van het ROB2022 is het bieden van ruimte aan bedrijven. Dit mag echter niet leiden tot overlast ter 

plaatse van woningen. Dit is in het ROB2022 planologisch geborgd. Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven, is de 

bedrijvenregeling aangepast. De toelaatbaarheid van inrichtingen uit milieuoogpunt wordt overgelaten aan het 

Inrichtingen en Activiteitenbesluit BES. De Staat van bedrijfsactiviteiten van het ROB2010 is hierdoor komen te 

vervallen. Wel is een lijst van bedrijven opgenomen die op aangegeven locaties uit ruimtelijk of veiligheidsoogpunt 

niet wenselijk worden geacht. Het gaat hier bijvoorbeeld om de Kaya Industria en de Kaya Amsterdam. Binnen de 

bestemmingen Bedrijf en Bedrijventerrein zijn lichte bedrijven toegestaan. Het gaat hier om type I en II bedrijven van 

het Inrichtingen en Activiteitenbesluit BES met uitzondering van garagebedrijven. Dit zijn bedrijven die inpasbaar zijn 

op de bedrijventerreinen, en daarmee geen overlast geven aan (bestaande) woningen. Type III bedrijven kunnen 

worden gerealiseerd binnen de bestemming Bedrijventerrein voorzover de gronden zijn voorzien van de aanduiding 

'type III bedrijven'. Type III en IV bedrijven zijn toegestaan binnen de bestemming Bedrijventerrein – Zware bedrijven. 

Specifieke bedrijven hebben net als in het ROB2010 een eigen bestemming, zoals bijvoorbeeld Bedrijf -Zoutwinning 

en Bedrijf – Zendstation. 

De bestemmingen Gemengd III, VI en VII, Detailhandel, Horeca en Kantoor van het ROB2010 zijn vervallen. De laatste 

drie bestemmingen waren in het ROB2010 aan losse percelen toegekend. In het ROB2022 zijn deze percelen met 

aanduidingen opgenomen in de gebiedsbestemmingen (tenzij de betreffende functie mogelijk is op basis van de 

bestemming). Het betreft hier dus geen inhoudelijke wijziging, maar een andere wijze van regelen. De bestemmingen 

Gemengd zijn aangepast aan de nieuwe indeling en zijn opnieuw genummerd. 

 

Het ROB2022 biedt ook ruimte voor beroepen en bedrijven aan huis. Dit past bij de verbreding van de economie. 

Deze activiteiten mogen echter geen overlast voor de omgeving betekenen. Daarom zijn in dit ROB2022 regels 

opgenomen waaraan bij een dergelijke activiteit moet worden voldaan. 

4.10  Veiligheid 

Het ROB2022 zet in op een veilige woon- en leefomgeving. Dat betekent dat toe te laten activiteiten geen gevaar 

voor de omgeving mogen opleveren. Het aspect veiligheid komt dan ook op verschillende plaatsen terug in dit 

ROB2022. Hierbij kan gewezen worden op de zones van de luchthaven, de afstemming met het Inrichtingen- en 

activiteitenbesluit BES, de zones rondom bedrijven met gevaar, het uitsluiten van gevaarlijke bedrijven langs enkele 

wegen op industrieterreinen en de eis aan een verkavelingsplan en het criterium bij een uitwerking van 

woongebieden dat de kavels op een goede wijze bereikbaar moeten zijn voor de brandweer en andere hulpdiensten. 

Ook kan worden gewezen op de algemene wijzigingsbevoegdheid waarbij veiligheid één van de te beoordelen 

aspecten is. In samenwerking met de brandweer kan op een goede wijze invulling worden gegeven aan deze regels. 
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4.11  Water 

Een goede opvang en afvoer van regenwater is een belangrijke opgave voor het openbaar lichaam Bonaire. Dit 

verhoogt de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en levert een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van erosie 

en het bevorderen van een duurzame ontwikkeling van Bonaire. Net als het aspect veiligheid komt dit dan ook terug 

in de voorschriften van het ROB2022. Zo dient bij het opstellen van een verkavelingsplan en een uitwerkingsplan 

rekening te worden gehouden met een goede infiltratie, berging en afvoer van regenwater, mogen terreinen voor 

ten hoogste 65% te zijn verhard en kan een aanlegvergunning alleen worden verleend als er geen afbreuk wordt 

gedaan aan een goede opvang of afvloeiing van regen- en oppervlaktewater. 

 

4.12  Cultureel erfgoed 

Het openbaar lichaam Bonaire zet in op een behoud en herstel van het cultureel erfgoed. Het ROB2022 geeft hier 

voor het ruimtelijke deel invulling aan. Dit uit zich in de dubbelbestemmingen Waarde – Archeologie, Waarde – 

Beschermd stadsgezicht, Waarde – Kueba en Waarde – Cultuurlandschap.  

Deze laatste dubbelbestemming is nieuw ten opzichte van het ROB2010. De bestemming is gelegd om het 

cultuurhistorische karakter van de omgeving van Rincon te beschermen. Dit karakter wordt bepaald door de 

aanwezige paden, lanen, verkavelings- en groenstructuren. Ook bevat het ROB2022 een sloopvergunning voor 

beschermingswaardige gebouwen en voor gebouwen welke zijn opgenomen in de betreffende bijlage bij de 

voorschriften. Bij het opstellen van een verkavelingsplan dient rekening te worden gehouden met de 

cultuurhistorische waarden. Ditzelfde geldt voor het beoordelen van een aanvraag om een aanlegvergunning. 

4.13  Luchtvaartterrein 

Flamingo Airport is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat op basis van de Luchtvaartwet BES 

aangewezen als luchtvaartterrein. De bestemming Verkeer – Luchtverkeer is hierop aangepast. Ten opzichte van het 

ROB2010 heeft er een uitbreiding plaatsgevonden aan de oost- en zuidzijde. Tevens is door de minister een 

geluidszone met een grenswaarde van 56 dB(A)Lden vastgesteld. Bij het opstellen van de voorschriften is hiermee 

rekening gehouden. De geluidszone houdt in dat er binnen deze zone geen nieuwe geluidsgevoelige functies mogen 

worden gerealiseerd. Binnen het ROB2022 is de uitvoering van het Masterplan van BIA mogelijk. De 

bouwmogelijkheden direct rondom het vliegveld zijn niet veranderd ten opzichte van het ROB2010. De destijds 

opgenomen beperkingen voor veilige vliegroutes zijn nog steeds geldend. 
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4.14  Algemene voorschriften 

Voor een juiste toepassing van het ROB2022 dient er niet alleen gekeken te worden naar de voorschriften van de 

bestemmingen. Er zijn voorschriften die voor het hele plangebied gelden of die op meerdere bestemmingen 

betrekking hebben. Deze voorschriften zijn opgenomen in het hoofdstuk Algemene voorschriften. Zo zijn er 

algemene bouwvoorschriften, algemene gebruiksvoorschriften en algemene voorschriften voor werken, geen 

bouwwerken zijnde, en werkzaamheden. Dit hoofdstuk bevat ook de algemene wijzigingsbevoegdheden en 

vrijstellingsvoorschriften. Het bestuurscollege is op basis hiervan bevoegd het ROB2022 te wijzigen of hiervan 

vrijstelling te verlenen voor activiteiten die zich kunnen voordoen. De wijziging ziet hierbij op de grotere activiteiten 

en de vrijstelling op de kleinere. Bij het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid wordt de in de Wet grondslagen 

ruimtelijke ontwikkelingsplanning voorgeschreven procedure gevolgd. 
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Hoofdstuk 5  Proces 

5.1  Algemeen 

Bij de totstandkoming van het ROB2022 zijn diverse instanties en personen actief betrokken. In paragraaf 2.5 is 

daarvan in het kader van de beleidsevaluatie al melding gemaakt. Werkgroepen speelden hierbij een belangrijke rol. 

5.2  Werkgroepen 

Ten behoeve van het opstellen van het ROB2022 zijn vijf werkgroepen ingesteld. Dit zijn: 

 werkgroep economie 

 werkgroep wonen 

 werkgroep natuur, milieu en landbouw 

 werkgroep infrastructuur 

 werkgroep cultuur 

 

De werkgroepen bestonden naast medewerkers van het openbaar lichaam Bonaire uit leden of werknemers van 

betrokken instanties. Een overzicht hiervan is opgenomen in de beleidsevaluatie (bijlage 1). De werkgroepen zijn 

diverse malen bij elkaar geweest. Vanuit de werkgroepen is gereageerd op zowel de teksten van de beleidsevaluatie 

als de concept voorschriften. Naar aanleiding van de reacties zijn de teksten en de voorschriften voor zover nodig 

aangepast. De toelichting is hierop afgestemd. 

5.3  Inspraak P.M. 
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Bijlage bij de toelichting 
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Bijlage 1  Beleidsevaluatie 
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2. BELEIDSEVALUATIE 

Voorwoord 

Op 8 oktober 2010 is het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB2010) door de eilandsraad van Bonaire 
vastgesteld. Dit is inmiddels meer dan tien jaren geleden. In het kader van een goede ruimtelijke en 
duurzame ontwikkeling van Bonaire is het in het ROB2010 opgenomen beleid geëvalueerd en opnieuw 
geformuleerd. Het resultaat daarvan treft u aan in deze notitie. Deze bevat het ruimtelijk beleid op basis 
waarvan de bestemmingen en de voorschriften van het op 8 oktober 2010 vastgestelde ROB worden 
herzien. In de Toelichting zijn de documenten benoemd op basis waarvan het nieuwe beleid is 
geformuleerd en is beschreven op welke wijze het beleid tot stand is gekomen. Deze beleidsevaluatie heeft 
betrekking op het hele grondgebied van Bonaire. Bij het opstellen van deze beleidsevaluatie is voor een 
brede insteek gekozen. Dat wil zeggen dat er ook beleidsaspecten worden benoemd en besproken die 
wellicht niet direct thuishoren in de bestemmingen en voorschriften van de herziening van het ROB2010. Zij 
zijn echter wel van belang voor de context van de algehele herziening van het ROB2010 om te komen tot 
een goede, veilige en gezonde fysieke leefomgeving.  
De Beleidsevaluatie wordt als bijlage bij de Toelichting van het ROB2022 opgenomen. 

Visie 

Het Bestuursprogramma Bestuurscollege Bonaire 2019 - 2023 heeft als titel 'van ons allemaal, door ons 
allemaal en voor ons allemaal'. Het programma is gericht op het creëren van een duurzaam Bonaire in een 
stabiele en kansrijke omgeving.  

Voor de inrichting van de ruimte betekent dit dat Bonaire inzet op een duurzame economische ontwikkeling 
in balans met natuur- en cultuurbeheer. Dit sluit aan op de uitgangspunten van de Blue Destination: 

 



De visie vertaalt zich -op hoofdlijnen- in de volgende beleidskeuzen voor de algehele herziening van het 
ROB: 

• Voldoende woningen voor de eigen bevolking in goed ingerichte woongebieden; 
• Woningbouw in eerste instantie binnen de woonbestemmingen van het ROB2010 of direct 

aangrenzende gebieden; 
• Een kwalitatieve ontwikkeling van toeristische sector naar high-end tourism; 
• Ruimte bieden aan het verbreden van de economie; 
• Ontwikkeling van de agrarische sector zowel ten aanzien van volwaardige agrarische bedrijven als 

kunukeru's; 
• Afstemmen ruimtelijke ontwikkelingen op aanwezigheid van infrastructuur; 
• Behouden en beschermen van natuur en natuurwaarden; 
• Alleen ruimtelijke ontwikkelingen in de huidige bestemmingen Natuur, Open landschap en 

Marinepark toestaan, indien uit onderzoek blijkt dat een ontwikkeling een significante bijdrage 
levert aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen van het OLB ten aanzien van natuur, 
milieu/duurzaamheid infrastructuur, woningbouw en volkshuisvesting en door onderzoek 
aangetoond is dat het verlies aan waarden zo beperkt mogelijk is gehouden. Ruimtelijke 
ontwikkelingen zijn niet mogelijk in eilandelijk, nationaal en internationaal beschermde gebieden 

• Bonairiaanse identiteit als basis voor ontwikkelingen; 

Bij het beschrijven van het sectorale en gebiedsbeleid is rekening gehouden met een groei van het aantal 
inwoners conform de CBS Prognose bevolking 'Caribisch Nederland 2020-2050'. Dat betekent dat er van uit 
wordt gegaan dat Bonaire op 1 januari 2027 circa 24.700 inwoners heeft en op 1 januari 2032 26.500. 

Onder de kern Kralendijk worden in het onderstaande alle woonbuurten/dorpen van Kralendijk verstaan. 

  



2.1 Sectoraal beleid 
WONINGBOUW 

• Primair bouwen ten behoeve van personen met een economische en een maatschappelijke binding 
met Bonaire; 

• Differentiëren van woningbouw in nieuw te ontwikkelen woongebieden; 
• Een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van kavels en woonruimte onder alle doelgroepen; 
• Kunnen bouwen van circa 1.850 woningen in de periode tot en met 2027, verdeeld over specifieke 

doelgroepen; 
• Kunnen bouwen van voldoende woningen voor ouderen, jongeren / starters, minder validen en 

jonge Bonairianen die na een studie elders terugkeren; 
• Behouden van de twee kernen structuur (Kralendijk en Rincon) en van een significante open ruimte 

tussen deze kernen, tenzij de vereiste woningbouw niet in deze kernen kan plaatsvinden; 
• Woningbouw concentreren in gebieden met woonbestemmingen of gemengde bestemmingen in de 

bestaande kernen Kralendijk en Rincon, of te wel inbreiden voor uitbreiden; 
• Woningbouw buiten de bestaande woonbestemmingen mogelijk maken in gebieden die aansluiten 

op bestaande woonbestemmingen indien de bestaande woonbestemmingen onvoldoende ruimte 
bieden voor de bouw van het gewenste aantal woningen of indien deze gebieden om financiële of 
procedurele redenen of wat betreft grondpositie niet gerealiseerd kunnen worden; 

• Woningbouw elders toestaan indien de woningbouw een significante bijdrage levert aan het 
bereiken van de beleidsdoelen van het OLB; 

• Op zorgvuldige wijze actief terug halen van niet actief in gebruik zijnde erfpachtgronden; 
• Laten toewijzen van niet op naam gestelde gronden aan het OLB voor woningbouw; 
• Bouwen van woningen met respect voor aanwezige natuurlijke, landschappelijke, ecologische, 

cultuurhistorische of andere waarden (bijvoorbeeld grotten). 

 

LEEFOMGEVING 

• Kunnen realiseren en behouden van leefbare, veilige en gezonde woonbuurten; 
• Een goed aanbod van maatschappelijke-, culturele-, zorg-, welzijns-, onderwijs-, gezondheids- en 

sportvoorzieningen die het welzijn en de sociale cohesie van de inwoners van Bonaire 
ondersteunen; 

• Gezonde woonomgevingen (geen geluid- of stofoverlast, mogelijkheden voor beweging). 
• Kunnen realiseren en behouden van veilige en goed onderhouden openbare ruimte met voldoende 

ruimte voor schaduw, groen, sport en spel en ontmoeten. 

 

  



VERBLIJFSRECREATIE EN TOERISME 

• Ontwikkelen van Bonaire naar een kwalitatief hoogwaardige bestemming , die bijdraagt aan het 
welzijn van en werkgelegenheid voor de bewoners van Bonaire en die in evenwicht is met de 
natuurlijke omgeving; 

• Bieden van ruimte aan kwaliteitsverbetering en innovatie van verblijfsrecreatieve accommodaties en 
toeristische voorzieningen; 

• Nieuwe hotels/resorts uitsluitend toestaan in de vorm van hotel /resorts (60 tot 100 eenheden) met 
een kleinschalige uitstraling en een groot serviceaanbod, en uitsluitend in de bestaande bestemming 
Recreatie - Verblijfsrecreatie en in het dorp Rincon; 

• Behouden aanbod voor regionaal toerisme; 
• Nieuwe verblijfsrecreatieve appartementen alleen toestaan in Rincon en Kralendijk en wat betreft 

Kralendijk alleen in de bestemmingen Recreatie – Verblijfsrecreatie en Gemengd in een 
onderscheidend segment en niet in een woonbuurt; 

• Geen nieuwe vakantiewoningen en 2e woningen toestaan; 
• Toestaan van het uitbreiden van bestaande hotels/resorts en verblijfsrecreatieve appartementen 

verblijfsrecreatieve accommodaties, mits dit gepaard gaat met een kwaliteitsverbetering en een 
vergroting van het dienstenaanbod. Uitbreiding is alleen mogelijk binnen de bestemming Recreatie-
Verblijfsrecreatie, in Rincon en binnen de bestemmingen Centrum en Gemengd in Kralendijk 

• Beperken van verhuur van woningen voor verblijfsrecreatie  
• Toestaan van verhuur van een ondergeschikt deel van een woning voor verblijfsrecreatie, mits de 

woning wordt bewoond door de hoofdbewoner; 
• Geen nieuwe woningen binnen de bestemming Recreatie - Verblijfsrecreatie. 
• Bieden van ruimte aan toeristische en dagrecreatieve voorzieningen rekening houdend met de 

waarden en de functies van een gebied;  
• Bieden van ruimte aan watersport (zoals kiten, surfen, duiken en zeilen) rekening houdend met de 

waarden en de functies van het omliggende gebied; 

ECONOMIE 

• Bieden van ruimte aan activiteiten die gericht zijn op het verbreden en verduurzamen van de 
economie van Bonaire, die bijdragen aan het welzijn van en werkgelegenheid voor de bewoners van 
Bonaire, en die in evenwicht zijn met de natuurlijke omgeving (Blue economy);  

• Kunnen realiseren van voldoende goed ingerichte en bereikbare bedrijventerreinen; 
• Lokaliseren van hinder veroorzakende bedrijven op daarvoor geschikte bedrijventerreinen; 
• Bieden van ruimte aan kantoorontwikkelingen;  
• Toestaan van beroepen en bedrijven aan huis, mits deze geen hinder voor de woonomgeving 

opleveren; 
• Clusteren van winkels in centra Kralendijk en Rincon en in winkelcentrum Hato, met uitzondering 

van buurtwinkels in de wijken; 
• Lokaliseren van commerciële functies langs doorgaande wegen; 
• Versterken van en ruimte bieden aan landbouw, veeteelt en visserij; 
• Bieden van ruimtelijke mogelijkheden aan volwaardige agrarische bedrijven en kunukeru's; 
• Scheiden van toeristische en bedrijfsmatige havenactiviteiten. 

 

  



VERKEER EN VERVOER / INFRASTRUCTUUR 

• Inzetten op betrouwbare, betaalbare, duurzame en veilige infrastructuur die bijdraagt aan het 
welzijn van de inwoners van Bonaire en de duurzame ontwikkeling van de economie conform het 
gedachtegoed van Blue Destination; 

• Bieden van ruimte aan het verbeteren van wegen, het oplossen van verkeersknelpunten en de 
doorstroming van het verkeer; 

• Aanwezigheid of (geplande) aanleg van infrastructuur (wegen, water, verlichting, communicatie, 
elektriciteit) randvoorwaardelijk voor het kunnen realiseren van ruimtelijke ontwikkelingen; 

• Particuliere ruimtelijke ontwikkelingen laten bijdragen aan investeringen in de infrastructuur; 
• Bieden van ruimte aan voorzieningen voor openbaar vervoer; 
• Bij bouwregels rekening houden met Masterplan luchthaven en luchthavenbesluit; 
• Bij ruimtelijke ontwikkelingen voldoende parkeren op eigen terrein;  
• Ruimte voor verbeteren veiligheid voor fietsers, voetgangers en minder validen; 
• Ruimte reserveren voor boothellingen en slibways; 
• Toestaan van nutsgebouwen ten dienste van water, elektriciteit, riolering, communicatie; 
• Inzetten op een veilige, toereikende en adequate brandstoffenvoorziening voor Bonaire. 

 

DUURZAAMHEID 

• Economische ontwikkeling in balans met natuur- en cultuurbeheer (Blue Destination); 
• Duurzaam ruimtegebruik: 

o inbreiding voor uitbreiding; 
o dubbelgebruik van gronden; 
o benutten van ongebruikte locaties en gebouwen in bebouwd gebied; 

• Inzetten op 70 % van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (zon, wind, warm/koud water en 
andere vormen); 

• Bieden van mogelijkheden voor zonnepanelen op daken en op terreinen en voor kleine windmolens 
waar deze geen afbreuk doen aan aanwezige waarden; 

• Ruimte voor innovatieve duurzaamheidsmaatregelen; 
• Ruimte voor duurzaam afvalbeheer en beheer van grond- en oppervlaktewater (wateropvang, 

waterberging, hergebruik en afvoer) en afvalwater; 

 

  



ECOLOGIE, NATUUR EN LANDSCHAP 

• Behouden, beheren en versterken van landschappelijke, ecologische en natuurwaarden zowel op 
land als in de zee; 

• Behouden, beheren en versterken van de binnen de bestemmingen Natuurgebied, Open Landschap 
en Agrarisch-Kunuku voorkomende natuurwaarden en kwaliteiten; 

• Behouden, beheren en versterken van de natuurwaarden en kwaliteiten van het Marinepark; 
• Behouden en herstellen van de binnen de internationaal aangewezen gebieden voorkomende 

waarden en kwaliteiten; 
• Geen bouwactiviteiten toestaan in de gebieden met de huidige bestemmingen Natuur, Open 

landschap en internationaal aangewezen gebieden met uitzondering van: 
o gebouwen ten dienste van het beheer, onderhoud en educatie; 
o een activiteit die een significante bijdrage levert aan het bereiken van de 

beleidsdoelstellingen ten aanzien van natuur, infrastructuur, milieu/duurzaamheid 
woningbouw en volkshuisvesting en waarbij door onderzoek aangetoond is dat het verlies 
aan waarden zo beperkt mogelijk is gehouden of gecompenseerd en de ontwikkeling niet 
plaatsvindt in aangewezen natuurgebieden; 

• Behouden, beheer en herstellen van ecologische waarden en groene gebieden in bestaand en te 
ontwikkelen bebouwd gebied; 

• Bouwen met inachtneming van ecologische, natuurlijke en landschappelijke waarden en structuren 
en de  impact daarvan op het Marinepark 

 

ERFGOED EN CULTUURHISTORIE 

• Behouden van de culturele identiteit van Bonaire en deze als inspiratie laten zijn bij ruimtelijke 
ontwikkelingen. 

• Behouden en versterken van beschermde en potentiële monumenten en dorpsgezichten centrum 
Kralendijk en Rincon; 

• Toestaan meerdere functies in monumenten om monumenten in stand te houden c.q. te kunnen 
verbeteren; 

• Beschermen van archeologisch beschermde waardevolle gebieden; 
• Beschermen van groene monumenten en groene objecten die vanuit erfgoed bescherming vragen; 
• Behouden en versterken van cultuurhistorische waarden kunuku-gebied en landschapspark Rincon; 
• Bouwen volgens welstandscriteria erfgoed en cultuurhistorie en passend binnen Bonairiaans 

karakter (couleur locale). 

 

UITVOERING 

• Besluiten over activiteiten (vergunningen, herzieningen, wijzigingen en uitwerkingen) baseren op 
heldere informatie, onderzoeken, deskundigenadviezen en overleg met partners; 

• Instellen commissies bestaande uit vertegenwoordigers OLB en stakeholders die adviezen geven ten 
aanzien van regels met open normen; 

  



2.2 Gebiedsgericht beleid 

Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de in het ROB2022 te onderscheiden gebieden benoemd en beschreven. Bij de 
indeling van de gebieden is aansluiting gezocht bij de gebieden van de bestemmingen van het ROB2010. 
Voor de kernen Kralendijk en Rincon zijn de meer perceelsgerichte bestemmingen opgenomen in de 
dorpsgebieden.  
 

Opbouw teksten 

De teksten bij de hieronder genoemde gebieden zijn op dezelfde manier ingedeeld: 

• Gebied 
• Huidige bestemmingen 
• Relevant sectoraal beleid 
• Gebiedsbeleid 
• Aanpassingen ROB 

Onder het kopje Gebied wordt aangegeven op welk gebied de tekst van toepassing is en wat de 
belangrijkste kenmerken van en doelen voor het gebied zijn. Het gebied is aangegeven op de kaart. 

Vervolgens zijn de bestemmingen van het ROB2010 van het gebied benoemd.  

Bij het relevante sectorale beleid is het  sectorale beleid genoemd dat van toepassing is op het gebied.  

De teksten onder aanpassing ROB geven aan op welke punten het ROB2010 in ieder geval als gevolg van het 
sectorale en gebiedsbeleid wordt aangepast.  
De aanpassingen zijn gebaseerd op een vergelijk van het sectorale en gebiedsbeleid en de bestemmingen 
en voorschriften van het ROB2010. De hieruit voortvloeiende belangrijkste verschillen zijn benoemd.  
 
Het hiervoor staande past bij het uitgangspunt van de herziening van het ROB2010 om zoveel mogelijk aan 
te sluiten bij het ROB2010. Het kan overigens voorkomen dat tijdens de werkzaamheden ten aanzien van 
het maken van de plankaart en de voorschriften van het ROB2022 deze ook nog op andere punten moeten 
worden aangepast. De opgenomen wijzigingen zijn derhalve niet uitputtend. Eventuele andere door te 
voeren wijzigingen dienen in overeenstemming te zijn met het beschreven sectorale en gebiedsbeleid. Op 
ondergeschikte punten kan van de Beleidsevaluatie worden afgeweken. Het ROB2022 gaat boven deze 
Beleidsevaluatie. Aan deze Beleidsevaluatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Los van de gebieden kunnen enkele algemene onderwerpen worden benoemd. Deze staan eerst 
beschreven en hebben betrekking op meerdere gebieden. Het betreft hier: 
- zonnepanelen en kleine windmolens 
- bouwen met inachtneming van waarden 
- richtlijnen onderzoek 
- kwalitatieve toetsingskaders 
 



 
- bestaande situaties 
- afstemming infrastructuur 
- vakantiewoningen 

ALGEMEEN 

Zonnepanelen en kleine windmolens 
Vanuit het sectoraal beleid duurzaamheid is het gewenst regels in het ROB2022 op te nemen over het 
plaatsen van zonnepanelen op bouwwerken en terreinen. Zonnepanelen zijn toegestaan op daken en op 
terreinen, mits de waarden in en rondom het terrein niet onevenredig worden geschaad. Daarnaast dient 
het plaatsen van zonnepanelen met het oog op het electriciteitsnet mogelijk te zijn. 
Het hiervoor gestelde geldt ook voor kleine windmolens. Het gaat hier om windmolens met een ashoogte 
die kleiner is dan 5 meter. 

Bouwen met inachtneming van waarden 
Als gevolg van het sectoraal beleid inzake natuur, duurzaamheid en cultuurhistorie is het gewenst om een 
algemene bouwregel in het ROB2022 op te nemen dat er alleen gebouwd mag worden met inachtneming 
van de aanwezige natuurlijke, landschappelijke , cultuurhistorische en ecologische waarden. Bouwplannen 
die tot een wezenlijke aantasting hiervan leiden, dienen te worden afgewezen. 

Richtlijnen onderzoek 
In de voorschriften kan worden opgenomen dat in het kader van een vergunningverlening onderzoek naar 
waarden of andere aspecten noodzakelijk is. Op basis van dit onderzoek kan een besluit op de aanvraag 
worden genomen en gemotiveerd. Om tot een goed en gericht onderzoek te komen dat als onderbouwing 
van een besluit kan dienen, is het gewenst in het ROB2022 een regel op te nemen dat het bestuurscollege 
bevoegd is om richtlijnen te stellen ten aanzien van het te verrichten onderzoek. 

Kwalitatieve toetsingskaders 
Ruimtelijke kwaliteit is een belangrijk uitgangspunt en doel van het ROB2022. Dit kan betekenen dat het 
gewenst of noodzakelijk is om in de regels op kwaliteit te sturen. Kwaliteit laat zich immers niet altijd 
vertalen in objectieve en concrete normen. Wel in open normen, dat wil zeggen normen die aan de hand 
van (beleidsmatige) criteria nader door het bestuurscollege moeten worden afgewogen. Daarom wordt 
voorgesteld om in het ROB2022 daar waar dat vanuit kwaliteitsoogpunt gewenst is (mede) te werken met 
kwalitatieve/open normen. Deze normen komen voor in direct toepasbare regels en in de wijzigings-, 
uitwerkings- en vrijstellingsbepalingen. Voor de toepassing van de open normen kunnen er beleidsregels 
worden opgesteld. 

Bestaande situaties 
Bestaande legale situaties (bouwen en gebruik) mogen worden voortgezet.  
Onder een bestaands situatie wordt ook de situatie verstaan waarvoor een bouwvergunning is afgegeven 
maar waar nog geen of beperkte bouwactiviteiten hebben plaatsgevonden, alsmede een gebouw of een 
gebruik waarmee het bestuurscollege expliciet heeft ingestemd. 

 

 



Afstemming infrastructuur 
Opnemen van afstemmingsbepaling van bouwen van woningen en andere gebouwen op aanwezige c.q. te 
realiseren infrastructuur. Met andere woorden het opnemen van een bouwvoorschrift dat er alleen 
gebouwd kan en mag worden als de vereiste infrastructuur aanwezig is, dan wel dat er zicht is op een tijdige 
aanwezigheid van infrastructuur. 

Vakantiewoningen 
Binnen alle gebieden is de bouw van vakantiewoningen niet toegestaan. Onder een vakantiewoning wordt 
verstaan een woning die verblijfsrecreatief wordt verhuurd of voor minder dan drie maanden door de 
eigenaar wordt bewoond. 

GEBIEDEN 

In het kader van de algehele herziening van het ROB2010 worden de volgende gebieden onderscheiden: 

• dorpsgebied Kralendijk 

• centrum Kralendijk 

• dorpsgebied Rincon 

• centrum Rincon 

• bedrijfsterreinen 

• verblijfsrecreatief gebied 

• open landschap 

• agrarisch kunuku gebied 

• natuur 

• marinepark 

• luchthaven 

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat het hier om het beleid voor een gebied gaat. Het beleid kan zich 
vertalen in meerdere bestemmingen. De gebieden hoeven dus niet gelijk te zijn aan de in het ROB2022 op 
te nemen bestemmingen. 

 

  



DORPSGEBIED KRALENDIJK 

Gebied 
Het betreft hier de kern Kralendijk, met uitzondering van het centrum, de bedrijventerreinen en de 
verblijfsrecreatieve gebieden langs of in de nabijheid van de kust.  
Binnen het dorpsgebied Kralendijk wordt gestreefd naar een goed, gezond en veilig woon-, werk- en 
leefklimaat.  
Het gebied kenmerkt zich door een verscheidenheid aan functies, gebouwen en terreinen die gezamenlijk 
de ruimtelijke kwaliteit van Kralendijk bepalen. 

Belangrijke opgave voor dit gebied is de functies op een juiste wijze naast elkaar te laten bestaan en op 
elkaar af te stemmen en het karakter van Kralendijk (openheid, lage bebouwingsdichtheid, kleinschaligheid, 
vriendelijkheid, verscheidenheid in functies) te behouden en te versterken. Maatschappelijke, sociale, 
culturele en medische voorzieningen leveren een belangrijke bijdrage aan het woon-, werk- en leefklimaat. 
Deze voorzieningen zijn onontbeerlijk voor het op een goede wijze functioneren van de kern en de 
samenleving. In dit kader kunnen ook goede ondergrondse en bovengrondse infrastructurele voorzieningen 
worden genoemd. 

Bestemmingen ROB2010 

• Gemengd I – VI 
• Gemengd Uit te werken I en II 
• Groen 
• Horeca 
• Kantoor 
• Maatschappelijk 
• Maatschappelijk - begraafplaats 
• Maatschappelijk - Informatiecentrum 
• Maatschappelijk - Ziekenhuis 
• Sport 
• Verkeer 
• Water 
• Water - Salina 
• Woongebied I - III 
• Woongebied Uit te werken I - III 

Relevant sectoraal beleid 

• Woningbouw 
• Verblijfsrecreatie en toerisme 
• Economie 
• Zorg, welzijn en sport 
• Verkeer/vervoer en infrastructuur 
• Duurzaamheid 

 

 



Gebiedsbeleid 

• Ruimtelijk en functioneel creëren van een goed, gezond en veilig woon-, werk- en leefklimaat in 
Kralendijk door: 

o waar mogelijk het scheiden van woon- en bedrijfsfuncties; 
o commerciële functies te concentreren langs hoofdwegen of op daartoe aangewezen 

terreinen 
o het tegengaan van verblijfsrecreatie in woongebieden; 
o geen woningen op geluidbelaste of andere wijze belaste locaties te situeren; 
o differentiatie van woningtypen binnen woonbuurten 

• Bieden van ruimte aan maatschappelijke, sociale, educatieve, sport, culturele en 
welzijnsvoorzieningen in woonbuurten; 

• Bieden van ruimte aan buurtondersteunende en buurtverzorgende commerciële voorzieningen, 
zoals winkels en horeca; 

• Komen tot goed ingerichte en gedifferentieerde woonbuurten 
• Ruimte voor ontwikkeling van het voorzieningencluster bij Hato; 
• Creëren van goede en veilige openbare ruimte; 
• Mogelijk maken van gestapeld en meer intensief bouwen, mits stedenbouwkundig verantwoord en 

passend in een goed woon- en leefklimaat; 
• Primair benutten van bestaande woonbestemmingen voor de bouw van woningen. Andere gebieden 

kunnen voor woningbouw worden benut indien deze aansluiten op bestaande woonbestemmingen 
en nodig zijn om het aantal te bouwen woningen te kunnen realiseren 

• Ruimtelijke ontwikkelingen afstemmen op aanwezige infrastructuur. 

Aanpassingen ROB2022 

• Opnemen van nieuwe woonbestemmingen, of wijzigingsbevoegdheden voor nieuwe woongebieden, 
indien deze nieuwe gebieden aansluiten bij bestaande woonbestemmingen en nodig zijn voor het 
realiseren van het genoemde aantal woningen; 

• Geen woningbouw toestaan op locaties met geluidhinder als gevolg van wegverkeer, luchtverkeer, 
bedrijven en nutsvoorzieningen; 

• Beperken van de mogelijkheid van verblijfsrecreatieve verhuur van woningen in woonbuurten; 
• Kleinschalige toeristische en dagrecreatieve ontwikkelingen mogelijk maken, mits deze geen afbreuk 

doen aan het woon-, werk- en leefklimaat en niet gelegen zijn in de woonbuurten; 
• Winkels Hato en directe omgeving bestemmen als cluster van winkels en voorzieningen; 
• Mogelijk maken van maatschappelijke, sociale, educatieve, sport, welzijn en culturele voorzieningen 

in de woonbuurten; 
• Aanvullen criteria uit te werken woonbestemmingen gericht op het realiseren van goed ingerichte 

en gedifferentieerde woonbuurten; 
• Aanvullen bouwvoorschriften van woonbestemmingen met als doel te komen tot goed ingerichte en 

gedifferentieerde woonbuurten bij verkavelingen van meer dan vijf woningen; 
• In de bestemmingen rekening houden met mogelijke beperkingen als gevolg van de ontwikkelingen 

van de luchthaven. 

  



CENTRUM KRALENDIJK 

Gebied 

Dit gebied heeft betrekking op het centrum van Kralendijk. Hier zijn winkels, woningen, restaurants, 
verblijfsrecreatieve voorzieningen, hotels, snacks, cafés en dienstverlenende kantoren gevestigd. Het 
centrum is van oudsher het hart van Kralendijk waar ook de bestuursgebouwen zijn gevestigd en heeft een 
belangrijke functie voor zowel de bewoners van Bonaire als voor de toeristen. De kwaliteit van het centrum 
wordt naast de aanwezige functies bepaald door de cultuurhistorische waarden. In het centrum zijn 
meerdere monumenten gevestigd en het centrum zelf is aangemerkt als een beschermd dorpsgezicht. 

Bestemmingen ROB2010 

• Centrum 
• Maatschappelijk 
• Maatschappelijk – bestuursgebouwen 
• Maatschappelijk - Justitiële inrichting 
• Maatschappelijk – Ziekenhuis 
• Waarde – beschermd stadsgezicht 
• Sport 

Relevant sectoraal beleid 

• Verblijfsrecreatie en toerisme 
• Economie 
• Verkeer/vervoer en infrastructuur 
• Erfgoed en cultuurhistorie 

Gebiedsbeleid 

• Ontwikkelen van een aantrekkelijk en levendig centrum van Kralendijk met meerdere functies voor 
inwoners van Bonaire en toeristen; 

• Centrum regelen als belangrijk gebied voor winkels en dienstverlenende bedrijven; 
• Beschermen, behouden en ontwikkelen van cultuurhistorische waarden en het authentieke 

karakter; 
• Kunnen creëren van representatieve openbare ruimte met een prettig verblijfsklimaat; 
• Nieuwe verblijfsrecreatieve appartementen toestaan indien deze onderscheidend van aard zijn en 

een bijdrage leveren aan het realiseren van Bonaire als high-end toeristische bestemming; 
• Uitbreiding van verblijfsrecreatieve appartementen toestaan indien deze gepaard gaan met een 

kwaliteitsverbetering; 
• Versterken centrum als bijzondere woonomgeving 

Aanpassingen ROB2022 

• voorschriften aanpassen aan het hiervoor genoemde beleid ten aanzien van verblijfsrecreatieve 
accommodaties 

• Vrijstelling voor platte daken en ‘hoogbouw’ clausuleren en bij vervangende nieuwbouw 'in principe' 
geen groter volume. 



DORPSGEBIED RINCON 

Gebied 

Het betreft hier de kern Rincon, met uitzondering van het centrumgebied. Binnen het dorpsgebied Rincon 
dient gestreefd te worden naar een goed, gezond en veilig woon-, werk- en leefklimaat.  
Het gebied kenmerkt zich door een verscheidenheid aan functies die gezamenlijk de kwaliteit van Rincon 
bepalen.  

Belangrijkste opgave is de functies op een juiste wijze op elkaar af te stemmen en het karakter van Rincon 
(openheid, lage bebouwingsdichtheid, kleinschaligheid, vriendelijkheid, verscheidenheid een functies) te 
behouden en te versterken.  

Maatschappelijke, sociale, culturele en medische voorzieningen bepalen mede het woon- en leefklimaat. 
Goede infrastructurele voorzieningen zijn essentieel voor het functioneren van de kern Rincon. 

Bestemmingen ROB2010 

• Cultuur en ontspanning - museum 
• Horeca 
• Maatschappelijk 
• Maatschappelijk - begraafplaats 
• Maatschappelijk - bestuursgebouwen 
• Sport 
• Verkeer 
• Woongebied I 
• Woongebied Uit te werken I 

Relevant sectoraal beleid 

• Woningbouw 
• Verblijfsrecreatie en toerisme 
• Economie 
• Zorg, welzijn en sport 
• Verkeer/vervoer en infrastructuur 
• Duurzaamheid 

Gebiedsbeleid 

• Ruimtelijk en functioneel creëren van een goed, gezond en veilig woon-, werk- en leefklimaat in 
Rincon; 

• Behouden en versterken van het authentieke karakter; 
• Bieden van ruimte aan maatschappelijke, sociale, educatieve, culturele, sport en 

welzijnsvoorzieningen in woonbuurten; 
• Behoud van bestaande winkels en horeca, nieuwe vestigingen concentreren in het centrum; 
• Kunnen creëren van goede openbare ruimte; 



• Opnemen van een nieuwe woonbestemmingen, of wijzigingsbevoegdheden voor nieuwe 
woongebieden, indien deze nieuwe gebieden aansluiten bij bestaande woonbestemmingen en nodig 
zijn voor het realiseren van het genoemde aantal woningen; 

• Nieuwe hotels/resorts en verblijfsrecreatieve appartementen toestaan; 
• Uitbreiding van verblijfsrecreatieve appartementen toestaan. 

Aanpassingen ROB2022 

• Opnemen van een nieuwe woonbestemmingen, of wijzigingsbevoegdheden voor nieuwe 
woongebieden, indien deze nieuwe gebieden aansluiten bij bestaande woonbestemmingen en nodig 
zijn voor het realiseren van het genoemde aantal woningen; 

• Geen woningbouw toestaan op locaties met geluidhinder als gevolg van wegverkeer of andere 
bronnen; 

• Beperken van de mogelijkheid van verblijfsrecreatieve verhuur van woningen in woonbuurten 
• Mogelijk maken van maatschappelijke, sociale, educatieve, culturele, sport, welzijn voorzieningen in 

de woonbuurten; 
• Kleinschalige toeristische en dagrecreatieve ontwikkelingen mogelijk maken, mits deze geen afbreuk 

doen aan het woon-, werk-en leefklimaat. 
• Voorschriften aanpassen aan het hiervoor genoemde beleid ten aanzien van verblijfsrecreatieve 

accommodaties 

  



CENTRUM RINCON 

Gebied 

Dit gebied heeft betrekking op het centrum van Rincon. Hier zijn winkels, woningen, restaurants, snacks, 
cafés, maatschappelijke voorzieningen en dienstverlenende kantoren gevestigd. Deze hebben met name de 
bestaande kern als verzorgingsgebied.  

De kwaliteit wordt naast de verscheidenheid aan functies bepaald door de cultuurhistorische waarden en 
de eigenheid van Rincon. In het centrum bevinden zich enkele monumenten en beeldbepalende panden en 
het centrum zelf is aangemerkt als een beschermd dorpsgezicht. 

Bestemmingen ROB2010 

• Centrum 
• Waarde – beschermd stadsgezicht 
• Maatschappelijk 
• Horeca 

Relevant sectoraal beleid 

• Woongebied 
• Economie 
• Zorg, welzijn en sport 
• Verkeer/vervoer en infrastructuur 
• Erfgoed en cultuurhistorie 

Gebiedsbeleid 

• Ontwikkelen van een aantrekkelijk en levendig centrum voor bewoners en toeristen; 
• Concentreren van winkels, horeca en maatschappelijke functies in centrum; 
• Behouden en ontwikkelen van cultuurhistorische waarde en eigen karakter van Rincon; 
• Uitbreiden van bestaande verblijfsrecreatieve appartementen toestaan indien dit gepaard gaat met 

een kwaliteitsverbetering; 
• Nieuwe verblijfsrecreatieve appartementen toestaan; 
• Nieuwe hotels/resorts toestaan; 
• Uitbreiding van hotels/resorts toestaan. 

Aanpassingen ROB2022 

• voorschriften aanpassen aan het hiervoor genoemde beleid ten aanzien van verblijfsrecreatieve 
accommodaties. 

 

 

 



BEDRIJVENTERREINEN 

Gebied 

Het gaat hier niet om een aaneengesloten gebied. Bedrijventerreinen komen verspreid over Bonaire voor. 
Op de bedrijventerreinen wordt ruimte geboden aan bestaande en nieuwe bedrijven.  

De bedrijventerreinen zijn van groot belang voor de economie, de werkgelegenheid en het functioneren 
van Bonaire. De bedrijventerreinen zijn met name bedoeld voor bedrijven die vanwege hun effect op de 
omgeving niet in de woonbuurten of andere gebieden passen. De locaties voor de energie- en 
watervoorziening van Bonaire behoren ook tot de bedrijventerreinen. 

Bestemmingen ROB2010 

• Bedrijf 
• Bedrijf – Kippenteelt 
• Bedrijf – Afval 
• Bedrijf – Energiecentrale 
• Bedrijf – Haven 
• Bedrijf – Olieopslag en distributie 
• Bedrijf – Verkooppunt van motorbrandstoffen 
• Bedrijf – Visteelt 
• Bedrijf – Wateropslag 
• Bedrijf – Waterzuivering 
• Bedrijf – Windenergie 
• Bedrijf – Zendstation 
• Bedrijf – Zoutwinning 
• Bedrijventerrein 
• Bedrijventerrein – Zware bedrijven 

Relevant sectoraal beleid 

• Economie 
• Infrastructuur 
• Duurzaamheid 

Gebiedsbeleid 

• Ontwikkelen en versterken van goed ingerichte en goed ontsloten bedrijventerreinen; 
• Bestaande bedrijven ruimte bieden voor uitbreiding en verduurzaming; 
• Bieden van ruimte aan bedrijven die niet passen in woongebieden; 
• Mogelijk maken van kantoorontwikkelingen; 
• Ruimte voor nieuwe economische sectoren; 
• Ruimte bieden voor de energie- en watervoorziening; 
• Ruimte voor ontwikkeling van goederenhaven met opslagfaciliteiten in Hato; 

 



Aanpassingen ROB2022 

• Opnemen bedrijfsbestemmingen voor tankpark en nieuwe goederenhaven indien uit onderzoek (bv 
MER) is gebleken dat deze bestemmingen gelegd kunnen worden. Indien nog geen of onvoldoende 
onderzoek heeft plaatsgevonden c.q. is afgerond de betreffende activiteiten koppelen aan een 
wijzigingsbevoegdheid 

• Bedrijfsbestemmingen voor terreinen waar afgelopen 10 jaren geen ontwikkelingen hebben 
plaatsgevonden, of die niet meer als zodanig worden gebruikt, vervallen (viskwekerijen ten zuiden 
van Kaya van Eps en nabij Sorobon) 

• Bedrijfsbestemming naast terrein van Contour Global opnemen voor de realisatie van zonnepanelen 
indien uit onderzoek is gebleken dat deze bestemming gelegd kan worden. Anders realisatie van 
zonnepanelen koppelen aan een wijzigingsbevoegdheid 

• Binnen bedrijfsbestemming van Barcadera de bouw van de voorzieningen voor het project Galileo 
mogelijk maken indien uit onderzoek is gebleken dat dit project mogelijk is. Anders project koppelen 
aan een wijzigingsbevoegdheid 

  



VERBLIJFSRECREATIEF GEBIED 

Gebied 

Het gebied heeft betrekking op de gebieden aan de westzijde van Bonaire waar zich al sinds lange tijd 
verblijfsrecreatieve voorzieningen bevinden in de vorm van hotels, appartementencomplexen en resorts. 
Het gebied is van groot belang voor de verblijfsrecreatie op en daarmee het toerisme en de economie van 
het eiland.  

De locaties van de verblijfsrecreatieve voorzieningen sluiten nauw aan op de overige bebouwing en functies 
van Kralendijk.  

Bestemming ROB2010 
Recreatie – Verblijfsrecreatie 

Relevant sectoraal beleid 

• Verblijfsrecreatie en toerisme; 
• Economie 
• Duurzaamheid 

Gebiedsbeleid 

• Inzetten op kwaliteitsverbetering en innovatie van bestaande verblijfsrecreatieve accommodaties. 
• Uitbreiding van bestaande hotels/resorts en verblijfsrecreatieve appartementen alleen toestaan 

indien dit gepaard gaat met een kwaliteitsverbetering; 
• Nieuwe hotels/resorts toegestaan indien deze een bijdrage leveren aan het realiseren van Bonaire 

als high-end toeristische bestemming 
• Geen woonfunctie toestaan 
• Zelfstandige restaurants toestaan 
• Winkels gekoppeld aan verblijfsrecreatie functie toestaan. 

Aanpassingen ROB2022 

• Voorschriften verblijfsrecreatieve accommodaties aanpassen conform vorenstaande beleid 
• Zelfstandige restaurants toestaan 
• Winkels die zich richten op verblijfsrecreatie toestaan; 
• Geen woningen toestaan 

 

  



OPEN LANDSCHAP 

Gebied 
Het betreft hier het open landschappelijk gebied ten zuiden van Kralendijk en langs de oost- en noordkust. 
Het gebied is onbebouwd en bevat meerdere waarden: openheid, landschap, natuur, ecologie, leegheid, 
grotten en kust.  

Het gebied is bepalend voor het beeld en de belevingskwaliteit van Bonaire. Het vormt het decor van 
Bonaire. In dit gebied staat ook het windpark. Verder ligt hier de afvalverwerking van het eiland. 

Bestemming ROB2010: 

• Open landschap 
• Bedrijf - afval 
• Bedrijf - windenergie 

Relevant sectoraal beleid 

• Economie 
• Verblijfsrecreatie en toerisme 
• Ecologie, natuur en landschap 
• Erfgoed en cultuurhistorie 
• Duurzaamheid 

Gebiedsbeleid 

• Behouden, ontwikkelen en beschermen waarden en kwaliteiten gebied; 
• Ruimte voor toeristische wandel- en fietspaden; 
• Ruimte voor toeristische voorzieningen en dagrecreatie aansluitend bij waarden van het gebied; 
• Versterken ecologische en waterstructuren. 
• Ruimtelijke ontwikkeling zijn uitsluitend toegestaan als deze een significante bijdrage levert aan het 

bereiken van de beleidsdoelstellingen ten aanzien van natuur, infrastructuur, milieu/duurzaamheid 
woningbouw en volkshuisvesting en waarbij door onderzoek aangetoond is dat het verlies aan 
waarden zo beperkt mogelijk is gehouden of gecompenseerd. 

 

Aanpassingen ROB2022 

• Geen woningbouw, verblijfsrecreatie en golfbaan meer toestaan via in de bestemming opgenomen 
wijzigingsbevoegdheden; 

• Kleinschalige toeristische en dagrecreatieve ontwikkelingen mogelijk maken, mits deze geen afbreuk 
doen aan de landschappelijke, natuurlijke en ecologische waarden. 

• Voorschriften afstemmen op ruimtelijke ontwikkelingen die significant bijdragen aan bereiken 
beleidsdoelen. 

 



 
AGRARISCH KUNUKU GEBIED 

Gebied 

Het betreft hier het oude Kunukugebied ten oosten van Kralendijk en rondom Rincon. Het gebied is 
typerend voor het Bonairiaanse landschap en bevat landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische 
waarden. 

Het Kunukugebied werd van oorsprong agrarisch gebruikt. Kenmerkend voor het gebied is het patroon van 
akkers, wegen, dammen, tanki’s, drinkplaatsen en kleinschalige agrarische bebouwing en woningen. 

 

Bestemming ROB2010 

• Agrarisch – Kunuku 

Relevant sectoraal beleid 

• Verblijfsrecreatie en toerisme 
• Economie 
• Ecologie, natuur en landschap 
• Erfgoed en cultuurhistorie 

 

Gebiedsbeleid 

• Behouden en versterken landschappelijke, cultuurhistorische, natuurlijke en ecologische waarden; 
• Behouden en versterken karakteristieken kunuku-gebied; 
• Aanwijzen ontwikkelingsclusters voor volwaardige agrarische bedrijven; 
• Ontwikkelingsruimte bieden aan kunukeru’s (agrarisch, wonen en toerisme ondersteunende 

activiteiten, verkoop agrarische producten); 
• Ruimte voor toeristische wandel- en fietspaden en dagrecreatieve voorzieningen passend binnen 

waarden en kwaliteiten van het gebied; 
• Ruimte voor nieuwe kleinschalige verblijfsrecreatieve appartementen in Rincon, elders indien deze 

een bijdrage leveren aan de high end toeristische bestemming van Bonaire passen binnen de 
waarden, kwaliteiten en structuur van het gebied; 

• Ruimte voor uitbreiding van bestaande verblijfsrecreatieve appartementen in Rincon, elders in 
combinatie met een kwaliteitsverbetering; 

• Mogelijkheid voor het bouwen van een woning per hectare op een eigendomsperceel, mits deze 
past in de cultuurhistorische structuur en geen afbreuk doet aan de waarden van het kunuku-
gebied. Geen verkavelingen voor woningbouw. 

 

 



 

Aanpassingen ROB2022 

• Kleinschalige dagrecreatieve en toeristische ontwikkelingen toestaan, mits deze geen afbreuk doen 
aan de landschappelijke, natuurlijke, cultuurhistorische en ecologische waarden en structuur van het 
kunuku gebied 

• Ruimte bieden aan volwaardige agrarische bedrijven binnen daartoe aangewezen gebieden en aan 
kunukeru’s (agrarisch, wonen en toerisme ondersteunende activiteiten) 

• Bouwen van een woning koppelen aan het vergroten van waarden en kwaliteiten gebied 
• Verblijfsrecreatieve appartementen opnemen conform het hiervoor geschetste beleid 
• Wijzigingsbevoegdheid voor landschappelijk wonen en golfbaan schrappen 

 

  



NATUUR 

Gebied 

Het gaat hier om Washington Slagbaai en Brasil Labra, Landschapspark Rincon, het Terrassenlandschap 
Midden Bonaire, Lac, het gebied ten zuiden van de Kaya van Eps en Klein Bonaire. Al deze gebieden hebben 
grote natuurlijke, ecologische en landschappelijke waarden. Klein Bonaire is aangewezen als Nationaal Park. 
Flamingo Sancuary Pekelmeer, Klein Bonaire, Gotomeer, Slagbaai Lagoon en Lac Cai zijn aangewezen als 
Ramsargebieden. 
 

Bestemmingen ROB2010 

• Natuur 
• Water – Natuur 
• Water – Salina 

Relevant sectoraal beleid 

• Ecologie, natuur en landschap 
• Erfgoed en cultuurhistorie 
• Verblijfsrecreatie en toerisme 

Gebiedsbeleid 

• Behouden en versterken van de aanwezige en potentiële natuurlijke, ecologische, landschappelijke 
waarden en cultuurhistorische waarden; 

• Ruimte voor toeristisch medegebruik, mits dit geen afbreuk doet aan aanwezige c.q. te ontwikkelen 
waarden; 

• Geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en bebouwing toestaan, anders dan bebouwing ten dienste 
van de bescherming en het beheer en onderhoud van de waarden. Andere ruimtelijke 
ontwikkelingen zijn uitsluitend toegestaan indien deze een significante bijdrage leveren aan het 
bereiken van de beleidsdoelstellingen ten aanzien van natuur, infrastructuur, milieu/duurzaamheid 
woningbouw en volkshuisvesting en waarbij door onderzoek aangetoond is dat het verlies aan 
waarden zo beperkt mogelijk is gehouden of gecompenseerd; 

• Bij Karpata een kleinschalig resort/hotel toestaan in en rondom de bestaande bebouwing; 
• Toestaan dagrecreatieve voorzieningen Sorobon conform bestaande situatie. 

Aanpassingen ROB2022 

• Geen bedrijventerrein, ecolodges of vissershaven meer mogelijk maken via wijzigingsbevoegdheden 
in de bestemming Natuur 

• Via wijzigingsbevoegdheid kleinschalig resort/hotel op locatie Karpata toe staan, mits dit geen 
significante gevolgen heeft voor de aangrenzende waarden en de bebouwing beperkt is tot de 
bestaande bebouwing en de directe omgeving 

• Woningbouw bij Ser'i Suit mogelijk maken, mits aangetoond is dat er geen significant negatieve 
effecten optreden 



MARINEPARK 

Gebied 

Het gebied heeft betrekking op het als Marinepark aangewezen deel van de zee rondom Bonaire, alsmede 
het water dat hiermee een open verbinding heeft. Het Marinepark heeft een aquatisch ecologische 
hoofdfunctie. 

Bestemming ROB2010 

• Water – Marinepark 

Relevant sectoraal beleid 

• Ecologie, natuur en landschap 
• Verblijfsrecreatie en toerisme 

Gebiedsbeleid 

• Behouden en versterken waarden Marinepark (inclusief onder water archeologisch erfgoed 
(UNESCO)); 

• Vrachthaven Hato: zie ook bij bedrijven; 

Aanpassingen ROB2022 

• Mogelijkheden voor kiten, surfen, duiken en zeilen op daartoe in een op te stellen Beheersplan 
aangewezen locaties rekening houdend met de waarden en kwaliteiten van het Marinepark. 

• Bestemmingsgrens afstemmen op de 60 meter dieptelijn. 
• Hoogwaterlijn opnemen in kaart bij ROB2022. 
• Pieren opnemen in de bestemming Marinepark en niet als Bedrijf of Centrum 

 

  



LUCHTHAVEN 

Gebied 

Het betreft hier het gebied van de luchthaven. Het goed functioneren van de luchthaven is van wezenlijk 
belang voor het functioneren van Bonaire. 

Bestemming ROB2010 

• Verkeer – Luchthaven 

Relevant sectoraal beleid 

• Verblijfsrecreatie en toerisme 
• Economie 
• Infrastructuur 

Gebiedsbeleid 

• Mogelijk maken functioneren luchthaven conform uitgangspunten Masterplan BIA 2014 en 
toekomstige ontwikkelingen indien uit onderzoek is gebleken dat dit mogelijk is. Anders opnemen 
van wijzigingsbevoegdheid. 

Aanpassingen ROB2022 

Actualiseren hoogtebeperkingen op basis van laatste gegevens 

  



2.3 Programma's 

Woningbouw/Huisvesting  
Onderzoek naar aantallen te bouwen woningen in periode na 2027, doelgroepen en locaties. Ontwikkelen 
flankerend huisvestingsbeleid en opstellen bijbehorende regelgeving. 

Onderzoek woningbouwlocaties oostzijde Kralendijk  
Onderzoek naar geschikte locaties voor woningbouw 

Ontwikkelingsvisie agrarisch overgangsgebied Lagoen 
Het beleid voorziet in een gemengd gebied (agrarisch en wonen) tussen Kralendijk en Lagoen. Voor een 
goede ontwikkeling van dit gebied dient een visie te worden opgesteld 

Benoemen criteria ruimtelijke ontwikkelingen in de bestemmingen Natuur, Open landschap en 
Marinepark 
Binnen deze bestemmingen zijn ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk als deze een significante meerwaarde 
hebben voor het bereiken van beleidsdoelen van het OLB. Bepaald dient te worden wanneer hiervan sprake 
is. 

Criteria hoogwaardig kwalitatief toerisme en onderscheidend vermogen 
Deze begrippen komen voor in de voorschriften ten aanzien van verblijfsrecreatieve accommodaties. Voor 
een goede toepassing van deze voorschriften dient het duidelijk te zijn wat onder deze begrippen wordt 
verstaan. 

Onderzoeken rondweg en verbetering doorstroming c.q. afwikkeling verkeer binnen Kralendijk 
Het verkeer speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling en realisatie van ruimtelijke projecten en 
activiteiten. Voor een goede doorstroming en afwikkeling van het verkeer is het gewenst hiernaar 
onderzoek te doen. Hierbij dient ook gekeken te worden naar de mogelijkheden van een rondweg aan de 
oostzijde van Kralendijk. Hierbij kan een relatie worden gelegd met eventuele nieuwe woningbouwlocaties.  

Grondbeleid 
Vanuit het ROB2022 dienen in ieder geval de volgende onderwerpen te worden meegenomen in het op te 
stellen grondbeleid: 

• terughalen van in erfpacht of huur uitgegeven , maar niet bebouwde gronden; 

• kostenverhaal; 

• door rechter laten toewijzen van niet op naam gestelde gronden aan het OLB. 



3. TOELICHTING 

3.1 Algemeen 

Op basis van artikel 7.1 van de Wet grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning BES gaat een ruimtelijk 
ontwikkelingsplan vergezeld van een toelichting. Deze toelichting bevat onder andere een onderbouwing 
van een aantal onderwerpen van de beleidsevaluatie, een overzicht van de beleidsdocumenten waarop de 
beleidsteksten zijn gebaseerd en een overzicht van de werkgroepen die hebben meegewerkt aan de 
totstandkoming van de beleidsteksten. 

 

3.2 Bevolkingsgroei 

Een belangrijk doel van het ROB2022 is om de groei van de bevolking te faciliteren. Uitgangspunt bij deze 
beleidsevaluatie is de groei van de bevolking conform de prognose van het CBS (Prognose bevolking 
Caribisch Nederland op 1 januari, 2020-2050). Deze prognose gaat uit van de volgende groei: 

1 januari 2021 22.000 

1 januari 2022 22.600 

1 januari 2023 23.200 

1 januari 2024 23.600 

1 januari 2025 23.900 

1 januari 2026 24.300 

1 januari 2027 24.700 

1 januari 2028 25.100 

1 januari 2029 25.500 

1 januari 2030 25.900 

1 januari 2031 26.200 

1 januari 2032 26.500 

Het aantal inwoners van Bonaire bedroeg op 1 januari 2021 21.700. Daarmee loopt de ontwikkeling iets 
achter op deze prognose. 

 

 

 

 

 



3.3 Aantallen woningen 

In het kader van deze beleidsevaluatie is er een inventarisatie gemaakt van de mogelijk in de komende tien 
jaren te bouwen woningen. Dit levert het volgende overzicht op: 

• FCB: 1.300 sociale huurwoningen 

• FCB: 500 huurwoningen in de vrije sector 

• FCB: 500 koopwoningen 

• OLB: 750 woningen op uit te geven kavels 

• als gevolg van bevolkingsgroei: 1.350 (uitgangspunt is CBS prognose tussen 2021 en 2032 en een 
gemiddelde woningbezetting van 3,5 personen / woning (26.500 - 21.745 : 3,5)) 
 

In totaal zijn dit 4.400 woningen. Dit is een zeer groot aantal. Op zich, maar ook in relatie tot de bestaande 
woningvoorraad van circa 5.500. Een toename van 80% van de bestaande woningvoorraad heeft grote 
gevolgen voor de infrastructuur, de maatschappelijke voorzieningen, de bouwsector, het woon- en 
leefklimaat en de identiteit van Bonaire. Het besluit over een dergelijke toename moet gebaseerd zijn op 
gedegen onderzoeken, zoals bijvoorbeeld analyses van de woningzoekenden en de woningmarkt, een MER, 
maatschappelijke kosten- en batenanalyse, landschapsstudies en studies naar de financiële haalbaarheid. 
Deze beleidsevaluatie kan vanwege het ontbreken van deze onderzoeken dan ook geen uitspraken doen 
over de realiteit, de haalbaarheid en de uitvoering een dergelijk aantal woningen. 

Wel kunnen er uitspraken en keuzes worden gemaakt voor de periode van het ROB2022. Dit ROB2022 ziet 
op een periode van vijf jaren.  

Uit de inventarisatie en de hierover gevoerde gesprekken kan worden herleid dat de woningbouwopgave 
voor de komende vijf jaren, dat wil zeggen van 1 januari 2022 tot 1 januari 2027, kan worden gesteld op 
circa 1.800 woningen. Dit betreft: 

• 500 huurwoningen FCB 

• 75 koopwoningen FCB 

• 375 woningen op kavels OLB 

• 850 woningen door bevolkingsgroei (CBS prognose tussen 2021 en 2027 en een gemiddelde 
woningbezetting van 3,5 personen / woning (24.700 - 21.745 : 3,5)) 

Het ROB2022 moet dus de bouw van 1.800 woningen mogelijk maken. 
Dit wordt gedaan door woningbouwmogelijkheden in: 

• het gebied Hato: 600 - 900 woningen 

• de huidige woonbestemmingen in Kralendijk: ruim 1.000 woningen 

• de huidige woonbestemmingen rondom Lagoen aangevuld met oostzijde: 150 woningen 

• het agrarisch overgangsgebied tussen Kralendijk en Lagoen: 100 woningen 

• Rincon: 100 woningen 

• Subi Rincon: 40 woningen 

 



De bouwmogelijkheden in Kralendijk zijn onder andere: 

• Merry Port: 19 

• Salina Resort: 36 

• Royal Palm Residence: 44 

• Noordwestelijk van Amboina: 54 

• Harmonia: 30 

• Tanki Matrimonio fase II: 100 

• Noordoostelijk van project Nieuw Amsterdam: 24 

• Westelijk van terrein LVV: 75 

• Dominoville: 105 

• Sonrisa di Lac: 74 

• Pure Residence: 13 

• Sabadeco: 18 

• Apna verkaveling: 60 

• Oostelijk van Apna: 200 

• Oostelijk van Amboina: 250 

• Uitbreiding Bona Bista: 100 

• Nos Kunuku: 50 

• Kaya Karmen: 30 

• Kaya Sirena: 26 

De bouwmogelijkheden in Rincon zijn onder andere: 

• Kaya Resida: 14 woningen 

• Kaya Para Mira: 5 woningen 

• Kaya Para Mira: 27 woningen 

Overige gebieden waar planologische medewerking toegezegd/aanwezig: 

• Salina De Vlijt: 200 woningen 

• Suikerpalm: 80 woningen 

  



Het gaat echter niet alleen om het aantal woningen, maar ook om de soorten woningen. In dit kader 
kunnen worden onderscheiden: 

• sociale huurwoningen 
• huur- en koopwoningen in prijsklasse net boven de sociale huurwoningen 
• duurdere woningen 

Het herziene ROB zet in op het kunnen bieden van een woning aan personen met een laag inkomen 
en een personen die een economische en maatschappelijke binding aan het eiland hebben. Bij deze 
personen gaat het met name om de eerst twee soorten woningen. Het gaat dan om 1.200 woningen 
(500 + 75 + 375 + 30% van 850). Hiervoor dient het herziene ROB voldoende mogelijkheden te 
bevatten. Het OLB en FCB zijn het beste in staat om kavels te leveren voor deze doelgroepen. Private 
partijen zullen zich meer richten op de derde doelgroep. 

De 1.200 woningen voor de eerste twee doelgroepen zijn met name te vinden in de volgende gebieden: 

• Hato: 250 woningen 

• Amboina oost en west: 350 

• Harmonia: 30 

• Tanki Matrimonio fase II: 100 

• Oostelijk van Nieuw Amsterdam: 25 

• Westelijk van LVV: 75 

• Lagoen: 150 woningen 

• Overgangsgebied Lagoen - Kralendijk: 100 woningen 

• Rincon: 75 woningen 

• 10% in overige gebieden: 50 

Het vorenstaande dient in het licht te worden bezien van twee flankerende beleidsterreinen: 
verblijfsrecreatie en huisvesting. Vanuit het beleidsterrein verblijfsrecreatie wordt ingezet op het beperken 
en het terugdringen van het aantal woningen dat verblijfsrecreatief wordt gebuikt. Het huisvestingsbeleid 
richt zich op het beschikbaar maken en het bereikbaar houden van woningen voor bepaalde doelgroepen. 
Beide beleidsterreinen leiden tot de beschikbaarheid van meer woningen in het algemeen en in de eerste 
twee doelgroepen. 

Een andere gegeven is dat de bouw van het aantal woningen ook praktisch uitvoerbaar moet zijn. Sinds 
2016 tot mei 2021 zijn bouwvergunningen voor circa 1.950 woningen goedgekeurd; dat betekent dat er 
gemiddeld 375 bouwvergunningen per jaar zijn vergund. 

Om duidelijk te hebben hoeveel woningen er in de periode 2027 - 2032 gebouwd kunnen of moeten gaan 
worden en om ervoor te zorgen dat dan ook voldoende locaties aanwezig zijn, is het noodzakelijk om de 
hiervoor genoemde onderzoeken uit te voeren.  

  



Het beleid ten aanzien van de aantallen te bouwen woningen is hieronder schematisch weergegeven: 

 
  



3.4 Verblijfsrecreatie 

Het Strategisch plan toerisme (2017): gaat uit van extra 600 kamers in het hoogwaardige segment. 

Uit de recente inventarisatie van TCB blijkt dat er eind 20220 860 extra kamers zullen zijn toegevoegd. Het 
kwalitatief hoogwaardige segment is hierbij echter ondervertegenwoordigd. Dit is dus niet in lijn met het 
toeristisch beleid. In het accommodatieaanbod is daarom bijsturing nodig. 

Het beleid ten aanzien van de verblijfsrecreatieve accommodaties is hieronder weergegeven: 

 

 

 

3.5 Beleidsdocumenten 

Bij het opstellen van de teksten van de beleidsevaluatie is gebruik gemaakt van de volgende 
beleidsdocumenten: 

 

Ruimtelijk beleid 

• Ruimtelijk ontwikkelingsplan Bonaire (2010) 
• Strategische milieubeoordeling 
• Masterplan strategische ontwikkeling Bonaire 2010-2025 

 



Woningbouw 

• Eilandsverordening huurcommissie-huurprijzenverordening Bonaire 

Economie 

• Strategic tourism plan (2017) 
• Strategic tourism plan Addendum 
• Tourism recovery plan (2021) 
• Beleidsvisie 2014 -2029 landbouw, veeteelt en visserij Bonaire (2014) 
• Plattelandsontwikkelingsplan Bonaire (2014) 

Infrastructuur 

• Masterplan Verkeer Bonaire (2011) 
• Fietsplan Bonaire (2011) 

Natuur 

• Beleidsplan natuur en milieu Caribisch Nederland 2020 -2030 (2020) 
• Natuurplan Bonaire 2020-2024 (2020) 

Erfgoed 

• Erfgoedplan Bonaire 2021-2024 (2021) 

Daarnaast zijn de volgende onderzoeken gebruikt: 

Woningbouw 

• Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2020 - 2050 (CBS, 2020) 

 

 

Natuur:  

• Natuurbeleidsplan Bonaire 1999 -2004 
• Coral Bleaching in the Bonaire National Marine Park 2016-2020; 
• A nature inclusive vision for Bonaire in 2050 (Wageningen Environmental Research, 2020) 
• Inventarisatie vegetatie Terrassen Landschap Midden Bonaire (Caribisch Nederland) (2013) 

Erfgoed 

• cultuurhistorische waardenkaart 

  



3.6 Projectorganisatie 

De projectorganisatie van de beleidsevaluatie is hieronder weergegeven. 

 

De werkgroepen hebben actief meegewerkt aan de teksten van deze beleidsevaluatie 

 
  



De werkgroepen waren als volgt samengesteld. 

5.1 Werkgroep wonen 
De Werkgroep wonen bestond uit medewerkers van: 
- het openbaar lichaam Bonaire 
- Fundashon Cas Bonairiano (FCB) 
- Politie 
- Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

5.2 Werkgroep economie 
De Werkgroep economie bestond uit medewerkers van: 
- het openbaar lichaam Bonaire 
- de Kamer van Koophandel 
- Bonhata 
- Tourism Corporation Bonaire (TCB) 
- Bonaire Hospitality Group (BHG) 

5.3 Werkgroep milieu, natuur en landschap 
De Werkgroep milieu, natuur en landschap bestond uit medewerkers van: 
- het openbaar lichaam Bonaire 
- Stinapa 
- Echo 
- Wildconscience 
- Selibon 
- Bonberde 
- Cargill 
- Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) 

5.4 Werkgroep infrastructuur 
De Werkgroep infrastructuur bestond uit medewerkers van: 
- het openbaar lichaam Bonaire 
- Water en Energiebedrijf Bonaire (WEB) 
- Telbo 
- Bonaire International Airport (BIA) 
- Contour Global 

5.5 Werkgroep cultuurhistorie 
De Werkgroep cultuurhistorie bestond uit medewerkers van: 
- het openbaar lichaam Bonaire 
- Magasina di Rei 
- Skal Bonaire 
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Hoofdstuk 1  INLEIDENDE VOORSCHRIFTEN 

Artikel 1  Begrippen 

In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

1.1  het plan: 

het ruimtelijk ontwikkelingsplan van het openbaar lichaam eilandgebied Bonaire; 

1.2  aanduiding: 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de voorschriften, regels 

worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden; 

1.3  aan- of uitbouw: 

een aan een hoofdgebouw aangebouwd gebouw dat in directe verbinding staat met het hoofdgebouw en dat door 

de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het 

hoofdgebouw; 

1.4  aaneengebouwde woningen: 

woningen waarvan de hoofdgebouwen met een gezamenlijke wand met elkaar verbonden zijn; 

1.5  activiteit met een lage impact: 

een activiteit met een geringe invloed op en geringe gevolgen voor de omgeving waardoor de in de omgeving 

aanwezige waarden en kwaliteiten niet worden aangetast; 

1.6  agritoerisme: 

aan een agrarische functie verbonden toerisme gericht op het verblijven bij, meewerken aan of ontdekken van 

agrarische activiteiten; 

1.7  bebouwde kom: 

gebied dat is aangegeven op de in de bijlage bij deze voorschriften opgenomen kaart; 

1.8  bebouwing: 

één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken; 

1.9  bebouwingspercentage: 

een in de voorschriften en/of de plankaart aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een terrein of 

kavel aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd; 

1.10  bedrijf: 

een onderneming gericht op het produceren, bewerken, herstellen, installeren, inzamelen, verwerken, verhuren, 

opslaan en/of distribueren van goederen;  
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1.11  bedrijfswoning: 

een woning in een bedrijfsgebouw, slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar, 

gelet op de bestemming van het gebouw of het aangrenzende terrein, noodzakelijk is; 

1.12  bestaand gebruik (functie): 

gebruik (functie) dat legaal bestond ten tijde van het van kracht worden van het in ontwerp ter inzage leggen van het 

onderhavige Ruimtelijke Ontwikkelingsplan Bonaire 2022 en dat is gebaseerd op een onherroepelijk besluit, gebruik 

(functie) dat daarna is ontstaan op basis van een besluit van het Bestuurscollege en het gebruik/functie dat nog op 

basis van een besluit kan worden gerealiseerd; 

1.13  bestaande bouwwerken: 

de legale bouwwerken die bestonden ten tijde van het in ontwerp ter inzage leggen van het onderhavige Ruimtelijk 

Ontwikkelingsplan Bonaire 2022 en waarvoor een onherroepelijke bouwvergunning aanwezig is, bouwwerken die 

daarna zijn gebouwd op basis van een bouwvergunning en de bouwwerken die nog op basis van een verleende 

vergunning kunnen worden gebouwd;  

1.14  bestaande situatie: 

bestaande bouwwerken in combinatie met bestaand gebruik (functie); 

1.15  bestemmingsgrens: 

de grens van het bestemmingsvlak; 

1.16  bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.17  bouwen: 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, 

alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats; 

1.18  bouwlaag: 

een doorlopend gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of 

balklagen is begrensd, zulks met uitsluiting van een onderbouw en kap; 

1.19  bouwperceel 

een aaneengesloten stuk grond waarop krachtens het plan een functioneel zelfstandige bij elkaar behorende 

bebouwing is toegestaan; 

1.20  bouwwerk geen gebouw zijnde: 

een bouwwerk dat geen gebouw is en dus geen of één wand heeft; 

1.21  bouwwerk: 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de 

grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 
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1.22  buurtsupermarkt: 

een detailhandelsbedrijf dat zich in hoofdzaak richt op het verkopen van voedings- en genotsmiddelen en dagelijkse 

levensbenodigdheden in het algemeen assortiment in de vorm van een zelfbedieningszaak met een 

winkelvloeroppervlakte van 200 tot 600 m²; 

1.23  cultuurlandschap 

een landschap dat deel uitmaakt van het cultureel erfgoed; 

1.24  detailhandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen, verhuren en/of 

leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders 

dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

1.25  dienstverlening 

het verrichten van economische of maatschappelijke diensten aan of ten behoeve van derden; 

1.26  ecolodge 

een verblijfsrecreatieve eenheid die voldoet aan de richtlijnen van bijlage 3 van deze voorschriften; 

1.27  ecoresort 

Een complex van ecolodges waar diverse services en diensten worden aangeboden. Voorbeelden zijn restaurants en 

bars, zwembaden, beauty-, wellness-, speel- en sportfaciliteiten en resortgebonden winkels; 

1.28  erfgrens: 

een grens van een kavel; 

1.29  extensieve dagrecreatie: 

een vorm van dagrecreatie die niet verstorend is voor de omgeving en waarvoor in beperkte mate voorzieningen 

aangelegd hoeven te worden; 

1.30  gebouw met lichte constructie: 

een gebouw inclusief fundering dat zo is gebouwd dat het qua constructie, bouwwijze en bouwmaterialen op een 

eenvoudige manier kan worden afgebroken of verplaatst; 

1.31  gebouw: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, geheel of gedeeltelijk overdekte en met twee of meer wanden 

omsloten ruimte vormt; 

1.32  geschakelde woningen: 

woningen waarvan de hoofdgebouwen door middel van aan- of uitbouw van tenminste 10 m2 met elkaar verbonden 

zijn; 

1.33  gevoelige functie: 

een functie die gevoelig is voor hinder door geur, stof, geluid en/of, gevaar. Hieronder vallen woningen, 

ziekenhuizen, bejaardenhuizen, verpleeghuizen, scholen en kinderopvang; 
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1.34  hoofdgebouw: 

een gebouw dat op een bouwperceel door zijn aard, functie, constructie of afmetingen als belangrijkste gebouw valt 

aan te merken; 

1.35  hoogwaterlijn: 

de lijn zoals opgenomen op de kaart in bijlage 5 van deze voorschriften; 

1.36  hotel: 

een dienstverlenend bedrijf waar iemand tegen betaling kan overnachten en verblijfsrecreatief kan verblijven; 

1.37  huishouden: 

één of meer personen die in vast verband samenleven; 

1.38  kap: 

een bouwkundige constructie, uitwendig bestaande uit één twee of meer hellende dakschilden onder een 

hellingshoek van elk tenminste 15o en ten hoogste 50o ten opzichte van het horizontale vlak, bedoeld om een 

gebouw aan de bovenzijde af te dekken; 

1.39  kavel: 

een perceel, waarop ingevolge de voorschriften, een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten; 

1.40  kwalitatief hoogwaardig toerisme: 

Toerisme dat voldoet aan de in bijlage 5 opgenomen criteria. 

1.41  legaal: 

toegestaan op basis van het ROB, een bouwvergunning, een aanlegvergunning of een besluit van het 

Bestuurscollege; 

1.42  lichte bedrijven: 

Bedrijven behorend tot Type I en II van het Inrichtingen en Activiteitenbesluit BES. 

1.43  losstaand gebouw bij woning: 

een gebouw dat niet aan een woning is gebouwd; 

1.44  maatschappelijke functie: 

sociale, maatschappelijke, culturele, religieuze, educatieve, sport- en gezondheidsvoorzieningen; 

1.45  mantelzorgwoning 

Een woning die  gebruikt wordt door een persoon of personen die door een arts geadviseerde intensieve zorg 

verlenen aan een bewoner(s) van een op hetzelfde perceel gelegen woning; 

1.46  minimarket: 

een detailhandelsbedrijf dat zich in hoofdzaak richt op het verkopen van voedings- en genotsmiddelen en dagelijkse 

levensbenodigdheden in het algemeen assortiment in de vorm van een zelfbedieningszaak met een 

winkelvloeroppervlakte van minder dan 200 m²; 
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1.47  nieuw gebouw: 

een gebouw dat op het moment van de ter inzagelegging van het ontwerp ROB2020 niet bestaat en/of waarvoor nog 

geen bouwvergunning is verleend; 

1.48  nieuw gebruik: 

een gebruik dat op het moment van de ter inzagelegging van het ontwerp ROB 2020 niet bestaand is en waarvoor 

geen besluit door het bestuurscollege is genomen; 

1.49  normaal onderhoud: 

het onderhoud, dat gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een goed beheer en gebruik van de 

gronden en gebouwen die tot de betreffende bestemming behoren; 

1.50  NMP 

Normaal Midden Peil : het gemiddelde van het hoogwaterpeil en het  laagwater peil van het zeewater; 

1.51  onderbouw: 

een gedeelte van een gebouw dat onder het maaiveld is gelegen; 

1.52  open karakter erf- of terreinafscheiding 

Een erf- of terreinafscheiding die hoofdzakelijk bestaat uit doorzichtig materiaal of die bij ondoorzichtig materiaal 

voor minimaal 65% open zijn. 

1.53  overkapping: 

een losstaand bouwwerk, geen gebouw zijnde met een afdekking en met maximaal 1 wand; 

1.54  peil: 

indien op een kavel wordt gebouwd: 

 voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang binnen 10 meter van de weg is gelegen: de hoogte van de weg ter 

plaatse van die hoofdtoegang; 

 voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang verder van de weg is gelegen: de hoogte van het bestaande 

terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw waarbij plaatselijke, niet bij het verloop van 

het terrein passende ophogingen anders dan noodzakelijk voor de bouw buiten beschouwing blijven; 

 bij een geaccidenteerd terrein: de gemiddelde hoogte van het terrein of indien hierdoor de bouwhoogte een uit 

stedenbouwkundig oogpunt ongewenst straatbeeld oplevert een door een ambtenaar van bouw- en 

woningtoezicht vast te stellen peil; 

indien op of in het water wordt gebouwd: 

 het hoogste waterpeil ter plaatse van het meest nabijgelegen punt waar het water grenst aan het vaste land; 

1.55  perceel: 

een stuk grond waarvan het Kadaster de grenzen heeft gemeten en dat met een uniek nummer en kadastrale 

aanduiding staat geregistreerd; 

1.56  pier: 

een in zee vooruitstekende op pijlers rustende constructie; 
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1.57  resort: 

een vakantieverblijf in de vorm van een hotel, verblijfsrecreatieve gebouwen of verblijfsrecreatieve eenheden met 

meer faciliteiten dan een hotel. In een resort worden naast het bieden van overnachting diverse services en diensten 

aangeboden. Voorbeelden zijn restaurants en bars, zwembaden, beauty-, wellness-, speel- en sportfaciliteiten en 

resortgebonden winkels; 

1.58  supermarkt: 

een detailhandelsbedrijf dat zich in hoofdzaak richt op het verkopen van voedings- en genotmiddelen en dagelijkse 

levensbenodigdheden in een algemeen assortiment, in de vorm van een zelfbedieningszaak met een 

winkelvloeroppervlakte van meer dan 600 m²; 

1.59  toko 

Een detailhandelsbedrijf dat zich richt op het verkopen van voedings- en genotmiddelen en dagelijkse 

levensbenodigdheden via een toonbank; 

1.60  tweede woning: 

een woning die niet als hoofdverblijf wordt gebruikt en die als gevolg hiervan slechts gedurende bepaalde perioden 

van het jaar door de eigenaar wordt gebruikt en voor de overige delen leeg staat; 

1.61  verblijfsrecreatie: 

verblijf voor recreatieve doeleinden buiten de eigen woning gedurende ten minste één nacht en maximaal 3 

maanden; 

1.62  verblijfsrecreatief gebouw: 

gebouw van twee of meer verblijfsrecreatieve eenheden in gestapelde of aaneengebouwde vorm, niet zijnde een 

hotel of resort; 

1.63  verblijfsrecreatieve eenheid: 

een gebouw of onderdeel daarvan dat verblijfsrecreatief wordt gebruikt, niet zijnde een hotel of resort; 

1.64  volumineuze detailhandel 

detailhandel die vanwege aard en omvang van de gevoerde artikelen een groot oppervlakte nodig heeft, zoals 

meubelen, auto's, keukens, badkamers, boten, grove bouwmaterialen en landbouwwerktuigen en uit dien hoofde 

moeilijk inpasbaar zijn in een winkelgebied; 

1.65  volwaardig agrarisch bedrijf: 

een volwaardig agrarisch bedrijf is een agrarisch bedrijf dat jaarrond een arbeidsbehoefte of - omvang heeft van ten 

minste één volledige arbeidskracht, met een daarbij passend jaarinkomen, waarvan het behoud ook op langere 

termijn in voldoende mate en op duurzame wijze is verzekerd, dat wil zeggen in zowel bedrijfseconomisch opzicht als 

op milieutechnisch verantwoorde wijze; 

1.66  voorzieningencluster 

een cluster waartoe winkels, buurtsupermarkten en minimarkets kunnen behoren; 
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1.67  winkel: 

een detailhandelsbedrijf anders dan een supermarkt, buurtsupermarkt en een minimarket; 

1.68  winkelvloeroppervlakte: 

de oppervlakte die wordt gebruikt voor de uitstalling en verkoop van detailhandelsartikelen; 

1.69  woning: 

een gebouw bestemd voor menselijke bewoning dat bestaat uit één of meerdere ruimten, hoofdzakelijk bedoeld als 

hoofdverblijf voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden, inclusief ruimten voor bezoek en nanny. Deze 

ruimten dienen bereikbaar te zijn vanuit de andere ruimten van de woning; 

1.70  woongebouw: 

gebouw van twee of meer woningen in gestapelde vorm; 

1.71  zware bedrijven 

bedrijven behorend tot de Type III en IV van het Inrichtingen en Activiteitenbesluit BES; 

1.72  zorghotel: 

een hotel gericht op het bieden van verblijf in combinatie met intensieve zorg. Het hotel is gericht op gasten die 

vanwege een zorgindicatie niet zelfstandig op vakantie kunnen en behoefte hebben aan intensieve, continue en 

dagelijkse zorg. 

 



   

   
41/162  

Artikel 2  Wijze van meten 

2.1  Meetvoorschriften 

Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: 

 

1. de dakhelling: 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

 

2. de goothoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen 

constructiedeel; 

 

3. de inhoud van een bouwwerk: 

het volume tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 

 

4. de bouwhoogte van een bouwwerk (nokhoogte): 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een ander bouwwerk met uitzondering van 

ondergeschikte bouwonderdelen, zoals airco-ruimtes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

Een ondergeschikt bouwdeel heeft geen grotere hoogte dan 1.50 meter, gerekend vanaf het dak. 

 

5. de oppervlakte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd. Een porch 

wordt meegerekend bij de oppervlakte van het gebouw waarbij deze behoort. Niet overdekte zwembaden worden 

niet meegerekend. 

 

6. totale oppervlakte van gebouwen 

de gezamenlijke oppervlakte van alle gebouwen op een perceel waarbij de oppervlakte wordt berekend als 

omschreven onder 5; 

 

7. de afstand tot de perceelgrens: 

de kortste afstand vanaf enig punt van een bouwwerk tot de perceelgrens; 

 

8. de hoogte van een windmolen: 

de afstand vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windmolen. 

 

2.2  Niet mee te meten onderdelen gebouwen 

Bij het meten worden de onderstaande onderdelen van gebouwen niet in beschouwing genomen: 

a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen, balkons, 

entreeportalen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1,5 m; 

b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1 m en in de 

hoogte niet in het verlengde van de voorgevel liggen. 
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2.3  Meetverschil ondergrond 

Bij toepassing van het bepaalde in het plan ten aanzien van het bouwen binnen bestemmingsvlakken, worden 

afwijkingen ten gevolge van meetverschillen buiten beschouwing gelaten, indien dat meetverschil, mede gelet op de 

aard en omvang van hierdoor toegelaten of toe te laten (bouw)werken of werkzaamheden, als van zeer beperkte 

betekenis moet worden aangemerkt. 

 

Onder een meetverschil wordt verstaan een door de feitelijke terreininrichting aanwezig verschil tussen het beloop 

van lijnen in het veld en een aangegeven bestemmingsgrens. 
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Hoofdstuk 2  BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN 

Artikel 3  Agrarisch 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

1. De gronden met de bestemming 'Agrarisch' zijn bestemd voor gebouwen ten behoeve van volwaardige 

agrarische bedrijven (landbouw, veeteelt en aquacultuur), bedrijven gericht op het verwerken van agrarische 

producten, gebouwen voor de verkoop van gebiedseigen producten, verwerken van agrarische producten en 

voor bedrijfswoningen. 

2. Bestaande andere functies dan agrarisch, zoals recreatie, maatschappelijk, verblijfsrecreatie, dagrecreatie, 

horeca en bedrijven, zijn toegestaan op de plaats waar deze zijn gevestigd. 

3.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Agrarisch' is aan een aantal voorschriften gebonden. Dit zijn: 

 

3.2.1  Gebouwen 

1. Een gebouw ten dienste van agrarische activiteiten mag: 

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. op niet minder dan 3 m van een erfgrens worden gebouwd; 

d. alleen, of in samenhang met de overige gebouwen, niet meer dan het in de aanduiding 'maximum 

bebouwingspercentage' aangegeven percentage van het perceel bedragen. 

2. Een bedrijfswoning mag : 

a. een goothoogte hebben van maximaal 4 m; 

b. een bouwhoogte hebben van maximaal 6 m; 

c. een oppervlakte hebben van maximaal 350 m²; 

d. maximaal 1 bouwlaag met kap hebben. 

3. Een gebouw ten dienste van andere bestaande functies dan een agrarisch bedrijf mag overeenkomstig de 

bestaande maatvoering worden gebouwd. 

 

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een terreinafscheiding moet een open karakter hebben en mag een bouwhoogte van maximaal 1,5 m hebben. 

2. Een windmolen mag een bouwhoogte hebben van maximaal 15 m. 

3. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde mag een bouwhoogte van maximaal 5 m hebben. 

 

3.3  Nadere eisen 

Het bestuurscollege kan met het oog op de aanwezige landschappelijke, natuurlijke, ecologische en 

cultuurhistorische waarden nadere eisen stellen aan de situering van een agrarisch gebouw en een bedrijfswoning op 

een kavel. 
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3.4  Gebruiksvoorschrift 

1. Losstaande gebouwen bij een bedrijfswoning mogen niet als zelfstandige woning worden gebruikt. 

2. Onder een strijdig gebruik met de bestemmingen en voorschriften wordt in ieder geval verstaan een gebruik 

door een bedrijf waarbij niet kan worden voldaan een de eisen van het Inrichtingen en Activiteitenbesluit BES of 

een daarop gebaseerde regeling of eilandsverordening of een bedrijf dat is genoemd in bijlage 1 van deze 

voorschriften. 
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Artikel 4  Agrarisch -  Kippenteelt 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

1. De gronden met de bestemming 'Agrarisch - Kippenteelt' zijn bestemd voor gebouwen voor een agrarische 

bedrijf gericht op de kippenteelt. 

2. Een inpandige bedrijfswoning is alleen toegestaan als deze vanwege de bedrijfsvoering noodzakelijk is. 

3. Op de gronden met deze bestemming is ook detailhandel die direct voortvloeit uit en verwant is aan het 

productieproces en hieraan ondergeschikt is toegestaan. 

4.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Agrarisch - Kippenteelt' is aan een aantal voorschriften gebonden. 

Dit zijn: 

 

4.2.1  Gebouwen 

1. Een gebouw mag:  

a. een goot- en bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte 

(m)' aangegeven goothoogte; 

b. op niet minder dan 10 m van een erfgrens worden gebouwd.  

2. Een bedrijfswoning mag: 

a. alleen gebouwd worden als er nog geen andere bedrijfswoning bij het bedrijf aanwezig is, met andere 

woorden er is per bedrijf slechts één bedrijfswoning toegestaan, en; 

b. geen grotere oppervlakte hebben dan 100 m²; 

c. geen grotere hoogte hebben dan 9 m. 

3. De totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer zijn dan het in de aanduiding 'maximum 

bebouwingspercentage' aangegeven percentage van het bestemmingsvlak. 

 

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een terreinafscheiding moet een open karakter hebben en mag een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben. 

2. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag een bouwhoogte van maximaal 5 m hebben. 

4.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

4.3.1  Uitzonderingen 

Het is mogelijk om gebouwen dichter bij een erfgrens te bouwen dan de aangegeven afstand. 

 

4.3.2  Voorwaarden 

Dit kan alleen als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit alleen doen als: 

a. hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden; 

b. een gebouw niet dichter dan 5 m vanaf een erfgrens worden gebouwd. 

4.4  Wijziging 

4.4.1  Ander agrarisch bedrijf 
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Het Bestuurscollege kan deze bestemming wijzigen indien zich een concreet initiatief voor een ander agrarisch bedrijf 

dan een agrarisch bedrijf gericht op de kippenteelt aandient. In dit geval kan het ruimtelijk ontwikkelingsplan zodanig 

worden gewijzigd dat dit initiatief in het gewijzigde ruimtelijk ontwikkelingsplan past. De wijziging kan alleen 

plaatsvinden indien uit onderzoek blijkt dat het nieuwe agrarische bedrijf niet meer overlast veroorzaakt voor de 

omgeving dan een agrarisch bedrijf gericht op de kippenteelt.  

 

4.4.2  Procedure 

Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat een 

ontwerp-besluit gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze 

termijn in de gelegenheid is gesteld een zienswijze in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren elektronisch 

bekend gemaakt en in minimaal twee in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, 

die in het eilandgebied verspreid worden. 

4.5  Gebruiksvoorschrift 

Onder een strijdig gebruik met de bestemmingen en voorschriften wordt in ieder geval verstaan een gebruik door 

een agrarisch bedrijf waarbij niet kan worden voldaan een de eisen van het Inrichtingen en Activiteitenbesluit BES of 

een daarop gebaseerde regeling of eilandsverordening of een bedrijf dat is genoemd in bijlage .. van deze 

voorschriften. 
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Artikel 5  Agrarisch - Kunuku 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

1. De gronden met de bestemming 'Agrarisch - Kunuku' zijn bestemd voor gebouwen ten behoeve van agrarische 

activiteiten (grondgebonden landbouw en veeteelt en aquacultuur) en verkoop van gebiedseigen producten, 

verwerken van agrarische producten, horecavoorzieningen, verblijfsrecreatieve eenheden ten behoeve van 

agritoerisme en woningen.  

2. De gronden met deze bestemming zijn tevens bestemd voor het behoud, het herstel, de ontwikkeling en het 

beheer van de landschappelijke, natuurlijke, ecologische en cultuurhistorische waarden. 

3. Ter plaatse van de aanduiding: 

a. 'manege/pensionstalling' zijn de gronden tevens bestemd voor een manege en de opvang en de verzorging 

van ezels, paarden en pony's; 

b. 'afvalbrengpunt' zijn de gronden tevens bestemd voor een afvalbrengpunt; 

c. 'dagrecreatie' zijn de gronden tevens bestemd voor dagrecreatieve activiteiten. Deze activiteiten mogen 

alleen gedurende de dag plaatsvinden (van zonsopkomst tot zonsondergang); 

d. 'ecolodges' zijn de gronden tevens bestemd voor een ecolodge; 

e. 'schietbaan' zijn de gronden tevens bestemd voor een schietbaan; 

4. windmolen, tevens een windmolen van maximaal 15 m; 

5. Bestaande andere functies, zoals recreatie, maatschappelijk, verblijfsrecreatie, dagrecreatie, horeca en bedrijven, 

zijn toegestaan op de plaats waar deze zijn gevestigd. 

5.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Agrarisch - Kunuku' is aan een aantal voorschriften gebonden. Dit 

zijn: 

 

5.2.1  Gebouwen 

1. Een gebouw ten dienste van agrarische activiteiten en een woning op huurgronden mogen:  

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan 4 m; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan 6 m; 

c. gezamenlijk per kavel geen grotere oppervlakte hebben dan 150 m²; 

d. alleen worden gebouwd indien het gebouw uit een lichte constructie bestaat. 

2. Op erfpachts- en eigendomsgronden mag, naast een agrarisch gebouw als hiervoor bedoeld, tevens maximaal 1 

woning worden gebouwd. Deze woning en het onder a bedoelde agrarische gebouw hoeven in dit geval niet uit 

een lichte constructie te bestaan. De woning mag een goothoogte hebben die niet hoger is dan 4 m en een 

bouwhoogte die niet hoger is dan 6 m. Het oppervlak van de woning, inclusief de bij een woning behorende 

losstaande gebouwen, bedraagt niet meer dan 350 m² en de minimale afstand tot een perceelsgrens bedraagt 

7 m. 

3. Een gebouw ten dienste van een bestaande functie als genoemd onder 3 van de bestemmingsomschrijving mag 

alleen worden herbouwd op de locatie waar dit gebouw reeds aanwezig is. Voor huurgronden geldt dat dit 

gebouw uit een lichte constructie moet bestaan. Bij eigendomsgronden geldt deze constructie eis niet. Een 

gebouw mag een goothoogte hebben die niet hoger is dan 4 m en een bouwhoogte die niet hoger is dan 6 m. Het 

oppervlak van een gebouw, inclusief de bij het gebouw behorende losstaande gebouwen, bedraagt niet meer 

dan 500 m². 
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4. De gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'manege/pensionstalling' mogen: 

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan 4 m;  

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan 6 m;  

c. gezamenlijk geen grotere oppervlakte hebben dan 1.000 m². 

5. Ter plaatse van de aanduiding 'landschappelijk wonen 1' mogen woningen: 

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. worden gebouwd op een kavel van minimaal 3,5 hectare; 

d. op niet minder dan 50 m van een erfgrens worden gebouwd, indien het een kavel betreft van groter dan 6 

ha, en op niet minder dan 30 m bij een kavel kleiner dan 6 hectare.; 

e. worden voorzien van maximaal 5 losstaande bij de woning behorende gebouwen, indien het een kavel 

betreft van groter dan 6 ha, en maximaal 3 losstaande bij de woning behorende gebouwen, indien het een 

kavel betreft kleiner dan 6 hectare, met per gebouw een maximale oppervlakte van 30 m². 

6. Ter plaatse van de aanduiding 'landschappelijk wonen 2' mogen woningen: 

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. worden gebouwd op een kavel van minimaal 1 hectare;  

d. op niet minder dan 25 m van een erfgrens worden gebouwd; 

e. worden voorzien van losstaande bij de woning behorende gebouwen met in totaal een maximale 

oppervlakte van 30 m². 

7. Ter plaatse van de aanduiding 'landschappelijk wonen 3' mogen woningen: 

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. worden gebouwd op een kavel van minimaal 0,5 hectare;  

d. op niet minder dan 10 m van een erfgrens worden gebouwd; 

e. worden voorzien van losstaande bij de woning behorende gebouwen met in totaal een maximale 

oppervlakte van 30 m². 

8. Ter plaatse van de aanduiding ' ecolodge' mag een ecolodge gebouwd worden conform de bestaande situatie. 

9. Verblijfsrecreatieve eenheden mogen alleen op erfpachts- of eigendomsgrond worden gebouwd met een 

minimale oppervlakte van 0,75 hectare. De oppervlakte van een verblijfsrecreatieve eenheid mag maximaal 

75 m² bedragen en de bouwhoogte maximaal 4 m. Per perceel mogen maximaal 4 verblijfsrecreatieve eenheden 

worden gerealiseerd. De eenheden moeten landschappelijk worden ingepast, qua vormgeving passen in de 

omgeving en voldoen aan de in de bijlage 2 opgenomen richtlijnen en worden gerealiseerd in het kader van 

agritoerisme. 
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10. Gebouwen ten dienste van horeca mogen alleen op erfpachts- of eigendomsgrond worden gebouwd met een 

minimale oppervlakte van 0,75 hectare. Per perceel is maximaal 1 gebouw ten dienste van horeca toegestaan. De 

oppervlakte van een gebouw ten dienste van horeca mag in totaal maximaal 250 m² bedragen en de 

bouwhoogte maximaal 4 m. Een gebouw ten dienste van horeca moet landschappelijk worden ingepast en qua 

vormgeving passen in de omgeving. 

11. Ter plaatse van de aanduiding 'schietbaan' mogen gebouwen worden gebouwd. Een gebouw mag niet groter zijn 

dan 40 m² en geen grotere bouwhoogte hebben dan 4 m. De totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer 

dan 40 m² bedragen. 

 

5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een terreinafscheiding moet een open karakter hebben en mag een bouwhoogte van maximaal 1,5 m hebben. 

2. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde mag een bouwhoogte van maximaal 5 m hebben. 

5.3  Nadere eisen 

Het bestuurscollege kan met het oog op de aanwezige landschappelijke, natuurlijke, ecologische en 

cultuurhistorische waarden nadere eisen stellen aan de situering van de bebouwing op een kavel. 

5.4  Sloopvergunning 

Sommige gebouwen mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gesloopt. Het betreft hier de gebouwen die zijn 

aangeduid als 'beschermingswaardig'. Deze gebouwen mogen alleen worden gesloopt als daarvoor een vergunning is 

verleend door het Bestuurscollege. Dit college kan een vergunning verlenen als: 

a. de karakteristieke hoofdvorm van het gebouw niet meer bestaat en niet zonder ingrijpende wijzigingen aan het 

gebouw kan worden hersteld; 

b. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet in stand is te houden; 

c. het om een deel of delen van een gebouw gaat/gaan die op zichzelf niet karakteristiek zijn en door sloop daarvan 

geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt. 
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Artikel 6  Aquacultuur - Onderzoekscentrum 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming 'Aquacultuur - Onderzoekscentrum' zijn bestemd voor gebouwen ten dienste van de 

aquacultuur en het verrichten van onderzoek naar vernieuwende initiatieven op dit terrein. 

6.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Aquacultuur onderzoekscentrum' is aan een aantal voorschriften 

gebonden. Dit zijn: 

6.3  Gebouwen 

1. Een gebouw mag:  

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. op niet minder dan 10 m van een erfgrens worden gebouwd. 

2. De totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer zijn dan het in de aanduiding 'maximum 

bebouwingspercentage' aangegeven percentage van het bestemmingsvlak. 

6.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een terreinafscheiding mag een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben. 

2. Een terreinafscheiding moet een open karakter hebben. 

3. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag een bouwhoogte van maximaal 10 m hebben. 

6.5  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

6.5.1  Uitzonderingen 

Het is mogelijk om dichter te bouwen op de erfgrens dan de toegestane afstand. 

 

6.5.2  Voorwaarden 

1. Dit kan alleen als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit alleen doen, als zij van mening 

is dat hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de milieusituatie; 

c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

2. Een gebouw mag niet dichter dan 5 m vanaf een erfgrens worden gebouwd. 
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Artikel 7  Bedrijf 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

1. De gronden met de bestemming 'Bedrijf' zijn bestemd voor gebouwen ten dienste van lichte bedrijven. 

2. Ter plaatse van de aanduiding: 

a. 'waterbedrijf' zijn de gronden tevens bestemd voor een bedrijf voor de productie, de distributie, de opslag en 

de levering van drinkwater; 

b. 'dierenasiel' zijn de gronden tevens bestemd voor een dierenasiel; 

c. 'slachthuis' zijn de gronden tevens bestemd voor een slachthuis; 

d. 'bestaande bedrijven' zijn de gronden alleen bestemd voor bestaande bedrijfsactiviteiten. 

3. Een bedrijfswoning is alleen toegestaan als deze vanwege de bedrijfsvoering noodzakelijk is. 

4. Op de gronden is detailhandel, welke direct voortvloeit uit het productieproces en hieraan ondergeschikt is, 

toegestaan. 

7.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Bedrijf' is aan een aantal voorschriften gebonden. Dit zijn: 

 

7.2.1  Gebouwen 

1. Een gebouw voor een bedrijfsactiviteit mag:  

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. op niet minder dan 7 m van een erfgrens worden gebouwd; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'bestaande bedrijven' alleen conform de bestaande maatvoering worden 

gebouwd. 

2. Een bedrijfswoning mag: 

a. alleen gebouwd worden als er nog geen andere bedrijfswoning bij het bedrijf aanwezig is, met andere 

woorden er is per bedrijf slechts één bedrijfswoning toegestaan, en; 

b. geen grotere oppervlakte hebben dan 100 m²; 

c. niet ter plaatse van de aanduiding 'bestaande bedrijven' worden gebouwd; 

d. alleen binnen een bedrijfsgebouw worden gebouwd. 

3. Een opslagtank ten behoeve van het waterbedrijf mag geen grotere bouwhoogte hebben dan 15 m. 

4. De totale oppervlakte aan gebouwen (en opslagtanks) mag niet meer dan het in de aanduiding 'maximum 

bebouwingspercentage' aangegeven percentage van de kavel bedragen. 

 

7.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een terreinafscheiding mag: 

a. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich aan de achterzijde van een gebouw bevindt; 

b. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich naast een gebouw bevindt en niet dichter bij een 

weg komt dan naar het verlengde van de naar de weg gekeerde gevels van het gebouw; 

c. een bouwhoogte van maximaal 1,5 m hebben als deze zich tussen een weg en de gevels van een gebouw of 

het verlengde hiervan bevindt. 
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2. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag een bouwhoogte van maximaal 5 m hebben. 

7.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

7.3.1  Uitzonderingen 

Het is mogelijk om een gebouw dichter bij een erfgrens te bouwen dan de aangegeven afstand. 

 

7.3.2  Voorwaarden 

1. Dit kan alleen als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit alleen doen, als zij van mening 

is dat hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. het woon- en leefklimaat ter plaatse van de omliggende woningen; 

b. het straat- en bebouwingsbeeld; 

c. de milieusituatie; 

d. de verkeersveiligheid; 

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

2. Een gebouw mag niet dichter dan 3 m vanaf een erfgrens worden gebouwd. 

7.4  Wijziging 

7.4.1  Wonen 

Het Bestuurscollege kan deze bestemming wijzigen in de bestemming Woongebied I, Woongebied II of Woonperceel. 

De wijziging kan alleen plaatsvinden indien de betreffende bedrijfsactiviteiten zijn gestopt en ter plaatse voldoende 

parkeergelegenheid wordt gecreëerd. De gebouwen die gebouwd kunnen worden mogen:  

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan 6 m; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan 9 m; 

c. op niet minder dan 3 m van een zijdelingse erfgrens worden gebouwd. 

 

7.4.2  Bedrijven 

Het Bestuurscollege kan deze bestemming wijzigen door de aanduidingen 'dierenasiel', 'slachthuis', en 'waterbedrijf' 

te verwijderen. Deze wijziging kan alleen plaatsvinden indien de betreffende bedrijfsactiviteiten zijn gestopt.  

 

7.4.3  Procedure 

Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat een 

ontwerp-besluit gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze 

termijn in de gelegenheid is gesteld een zienswijze in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt 

in alle in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het eilandgebied verspreid 

worden. 

7.5  Gebruiksvoorschrift 

Onder een strijdig gebruik met de bestemmingen en voorschriften wordt in ieder geval verstaan een gebruik door 

een bedrijf waarbij niet kan worden voldaan aan de eisen van het Inrichtingen en activiteitenbesluit BES of een 

daarop gebaseerde regeling of eilandsverordening of een bedrijf dat is genoemd in bijlage 1 van deze voorschriften. 
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Artikel 8  Bedrijf - Afval 

8.1  Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming 'Bedrijf - Afval' zijn bestemd voor gebouwen en installaties voor het opslaan, het 

verbranden en het verwerken van afval. 

8.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Bedrijf - Afval' is aan een aantal voorschriften gebonden. Dit zijn: 

 

8.2.1  Gebouwen 

1. Een gebouw mag:  

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. op niet minder dan 10 m van een erfgrens worden gebouwd. 

2. De totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer dan 1.500 m² bedragen. 

 

8.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een terreinafscheiding mag een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben. 

2. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag een bouwhoogte van maximaal 10 m hebben. 

8.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

8.3.1  Uitzonderingen 

Het is in bijzondere gevallen mogelijk om dichter te bouwen op de erfgrens dan de toegestane afstand. 

 

8.3.2  Voorwaarden 

1. Dit kan alleen als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit alleen doen, als zij van mening 

is dat hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de milieusituatie; 

c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

2. Een gebouw mag niet dichter dan 5 m vanaf een erfgrens worden gebouwd. 

8.4  Gebruiksvoorschrift 

Onder een strijdig gebruik met de bestemmingen en voorschriften wordt in ieder geval verstaan een gebruik door 

een bedrijf waarbij niet kan worden voldaan een de eisen van het Inrichtingen en activiteitenbesluit BES of een 

daarop gebaseerde regeling of eilandsverordening of een bedrijf dat is genoemd in bijlage .. van deze voorschriften. 
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Artikel 9  Bedrijf - Blokkenfabriek 

9.1  Bestemmingsomschrijving 

1. De gronden met de bestemming 'Bedrijf - Blokkenfabriek' zijn bestemd voor gebouwen voor het produceren en 

opslaan van betonblokken en betonproducten, een bedrijfswoning, detailhandel en kantoren. 

2. Binnen de bestemming is een bedrijfswoning toegestaan. 

3. Detailhandel is alleen toegestaan indien deze direct voortvloeit uit het productieproces en hieraan ondergeschikt 

is. Detailhandel in bouwmaterialen is eveneens toegestaan. 

9.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Bedrijf - Blokkenfabriek' is aan een aantal voorschriften gebonden. 

Dit zijn: 

 

9.2.1  Gebouwen 

Een gebouw mag:  

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. op niet minder dan 10 m van een erfgrens worden gebouwd. 

 

9.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een terreinafscheiding mag een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben. 

2. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag een bouwhoogte van maximaal 10 m hebben. 

9.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

9.3.1  Uitzonderingen 

Het is mogelijk om dichter te bouwen op de erfgrens dan de toegestane afstand. 

 

9.3.2  Voorwaarden 

1. Dit kan alleen als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit alleen doen, als zij van mening 

is dat hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de milieusituatie; 

c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

2. Een gebouw mag niet dichter dan 5 m vanaf een erfgrens worden gebouwd. 

9.4  Gebruiksvoorschrift 

Onder een strijdig gebruik met de bestemmingen en voorschriften wordt in ieder geval verstaan een gebruik door 

een bedrijf waarbij niet kan worden voldaan een de eisen van het Inrichtingen en activiteitenbesluit BES of een 

daarop gebaseerde regeling of eilandsverordening of een bedrijf dat is genoemd in bijlage  1 van deze 

voorschriften. 
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Artikel 10  Bedrijf - Brandstofopslag en distributie 

10.1  Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming 'Bedrijf - Brandstofopslag en distributie' zijn bestemd voor gebouwen en 

opslagtanks ten behoeve van het opslaan en het distribueren van olieproducten. 

10.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Bedrijf - Brandstofopslag en distributie' is aan een aantal 

voorschriften gebonden. Dit zijn: 

 

10.2.1  Gebouwen 

1. Een gebouw mag: 

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding ' maximale goot- en bouwhoogte 

(m)'aangegeven bouwhoogte; 

c. op niet minder dan 10 m van een erfgrens worden gebouwd. 

2. Een opslagtank mag geen grotere bouwhoogte hebben dan 15 m. 

3. De totale oppervlakte aan gebouwen en opslagtanks mag niet meer dan het in de aanduiding 'maximum 

bebouwingspercentage' aangegeven percentage van het bestemmingsvlak bedragen. 

 

10.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een terreinafscheiding mag een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben. 

2. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag een bouwhoogte van maximaal 12 m hebben. 

10.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

10.3.1  Uitzonderingen 

Het is in bijzondere gevallen mogelijk om dichter bij een erfgrens te bouwen dan de aangegeven afstand. 

 

10.3.2  Voorwaarden 

1. Dit kan alleen als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit alleen doen, als zij van mening 

is dat hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. de milieusituatie; 

b. de landschappelijke en natuurwaarden; 

c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

2. Een gebouw mag niet dichter dan 5 m vanaf een erfgrens worden gebouwd. 

10.4  Gebruiksvoorschrift 

Onder een strijdig gebruik met de bestemmingen en voorschriften wordt in ieder geval verstaan een gebruik door 

een bedrijf waarbij niet kan worden voldaan een de eisen van het Inrichtingen en activiteitenbesluit BES of een 

daarop gebaseerde regeling of eilandsverordening of een bedrijf dat is genoemd in bijlage 1 van deze voorschriften. 
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Artikel 11  Bedrijf - Energiecentrale 

11.1  Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming 'Bedrijf - Energiecentrale' zijn bestemd voor gebouwen en installaties ten behoeve 

van het opwekken van energie. 

11.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Bedrijf - Energiecentrale ' is aan een aantal voorschriften gebonden. 

Dit zijn: 

 

11.2.1  Gebouwen 

1. Een gebouw mag:  

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. op niet minder dan 10 m van een erfgrens worden gebouwd. 

2. De totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer dan het in de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' 

aangegeven percentage van het bestemmingsvlak bedragen. 

 

11.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een terreinafscheiding moet een open karakter hebben en mag een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben. 

2. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag een bouwhoogte van maximaal 10 m hebben en op niet minder 

dan 5 m van een erfgrens worden gebouwd. 

11.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

11.3.1  Uitzonderingen 

Het is in bijzondere gevallen mogelijk om een gebouw dichter te bouwen bij een erfgrens dan de aangegeven 

afstand. 

 

11.3.2  Voorwaarden 

1. Dit kan alleen als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit alleen doen, als zij van mening 

is dat hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de milieusituatie; 

c. de landschappelijke en natuurwaarden; 

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

2. Een gebouw mag niet dichter dan 5 m vanaf een erfgrens worden gebouwd. 

11.4  Gebruiksvoorschrift 

Onder een strijdig gebruik met de bestemmingen en voorschriften wordt in ieder geval verstaan een gebruik door 

een bedrijf waarbij niet kan worden voldaan een de eisen van het Inrichtingen en activiteitenbesluit BES of een 

daarop gebaseerde regeling of eilandsverordening of een bedrijf dat is genoemd in bijlage 1 van deze voorschriften. 
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Artikel 12  Bedrijf - Haven 

12.1  Bestemmingsomschrijving 

1. De gronden met de bestemming 'Bedrijf - Haven' zijn bestemd voor gebouwen ten behoeve van een haven; 

2. Ter plaatse van de aanduiding 'winkels en horeca' zijn de gronden tevens bestemd voor winkels en horeca. 

12.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Bedrijf - Haven' is aan een aantal voorschriften gebonden. Dit zijn: 

 

12.2.1  Gebouwen 

1. Een gebouw mag:  

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. op niet minder dan 5 m van een erfgrens worden gebouwd.  

 

12.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een terreinafscheiding mag een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben. 

2. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag een bouwhoogte van maximaal 10 m hebben. 

12.3  Gebruiksvoorschrift 

Onder een strijdig gebruik met de bestemmingen en voorschriften wordt in ieder geval verstaan een gebruik door 

een bedrijf waarbij niet kan worden voldaan een de eisen van het Inrichtingen en activiteitenbesluit BES of een 

daarop gebaseerde regeling of eilandsverordening of een bedrijf dat is genoemd in bijlage 1 van deze voorschriften. 
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Artikel 13  Bedrijf - Verkooppunt van motorbrandstoffen 

13.1  Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming 'Bedrijf - Verkooppunt van motorbrandstoffen' zijn bestemd voor gebouwen ten 

behoeve van de verkoop van motorbrandstoffen en ondergeschikte detailhandel en , oplaadpunten voor elektrische 

auto's. 

13.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Bedrijf - Verkooppunt van motorbrandstoffen' is aan een aantal 

voorschriften gebonden. Dit zijn: 

 

13.2.1  Gebouwen en overkappingen 

1. Een gebouw mag: 

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. op niet minder dan 7 m van een erfgrens worden gebouwd. 

2. Een overkapping mag een bouwhoogte van maximaal 7 m hebben. 

3. De totale oppervlakte aan gebouwen en overkappingen mag niet meer dan het in de aanduiding 'maximum 

bebouwingspercentage' aangegeven percentage van het bestemmingsvlak bedragen. 

 

13.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde 

1. Een terreinafscheiding mag een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben. 

2. Een luifel mag een bouwhoogte van maximaal 7 m hebben. 

3. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag een bouwhoogte van maximaal 10 m hebben. 

13.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

13.3.1  Uitzonderingen 

Het is in bijzondere gevallen mogelijk om een gebouw te bouwen dichter bij een erfgrens dan de aangegeven 

afstand. 

 

13.3.2  Voorwaarden 

1. Dit kan alleen als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit alleen doen, als zij van mening 

is dat hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de milieusituatie; 

c. de verkeersveiligheid; 

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

2. Een gebouw mag niet dichter dan 5 m vanaf een erfgrens worden gebouwd.  
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13.4  Gebruiksvoorschrift 

Onder een strijdig gebruik met de bestemmingen en voorschriften wordt in ieder geval verstaan een gebruik door 

een bedrijf waarbij niet kan worden voldaan een de eisen van het Inrichtingen en activiteitenbesluit BES of een 

daarop gebaseerde regeling of eilandsverordening of een bedrijf dat is genoemd in bijlage 1 van deze voorschriften. 
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Artikel 14  Bedrijf - Wateropslag 

14.1  Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming 'Bedrijf - Wateropslag' zijn bestemd voor gebouwen en opslagtanks voor het 

opslaan en het distribueren van drinkwater. 

14.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Bedrijf - Wateropslag' is aan een aantal voorschriften gebonden. Dit 

zijn: 

 

14.2.1  Gebouwen 

1. Een gebouw mag: 

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. op niet minder dan 5 m van een erfgrens worden gebouwd; 

d. geen grotere oppervlakte hebben dan 10 m². 

2. Een opslagtank mag geen grotere bouwhoogte hebben dan 15 m. 

 

14.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een terreinafscheiding mag een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben. 

2. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag een bouwhoogte van maximaal 10 m hebben. 

14.3  Gebruiksvoorschrift 

Onder een strijdig gebruik met de bestemmingen en voorschriften wordt in ieder geval verstaan een gebruik door 

een bedrijf waarbij niet kan worden voldaan een de eisen van het Inrichtingen en activiteitenbesluit BES of een 

daarop gebaseerde regeling of eilandsverordening of een bedrijf dat is genoemd in bijlage 1 van deze voorschriften. 
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Artikel 15  Bedrijf - Waterzuivering 

15.1  Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming 'Bedrijf - Waterzuivering' zijn bestemd voor gebouwen en opslagtanks ten dienste 

van het zuiveren van water. 

15.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Bedrijf - Waterzuivering' is aan een aantal voorschriften gebonden. 

Dit zijn: 

 

15.2.1  Gebouwen 

1. Een gebouw mag: 

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. mag niet op minder dan 10 m van een erfgrens worden gebouwd. 

2. Een opslagtank mag geen grotere bouwhoogte hebben dan 8 m. 

3. De totale oppervlakte aan gebouwen en opslagtanks mag niet meer dan het in de aanduiding 'maximum 

bebouwingspercentage' aangegeven percentage van het bestemmingsvlak bedragen. 

 

15.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een terreinafscheiding mag een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben. 

2. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag een bouwhoogte van maximaal 10 m hebben. 

15.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

15.3.1  Uitzonderingen 

Het is in bijzondere gevallen mogelijk om een gebouw te bouwen dichter bij een erfgrens te bouwen dan de 

aangegeven afstand. 

 

15.3.2  Voorwaarden 

1. Dit kan als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit alleen doen, als zij van mening is dat 

hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de milieusituatie; 

c. landschappelijke en natuurwaarden; 

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

2. Een gebouw mag niet dichter dan 5 m vanaf een erfgrens worden gebouwd. 

15.4  Gebruiksvoorschrift 

Onder een strijdig gebruik met de bestemmingen en voorschriften wordt in ieder geval verstaan een gebruik door 

een bedrijf waarbij niet kan worden voldaan een de eisen van het Inrichtingen en activiteitenbesluit BES of een 

daarop gebaseerde regeling of eilandsverordening of een bedrijf dat is genoemd in bijlage 1 van deze voorschriften. 
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Artikel 16  Bedrijf - Windenergie 

16.1  Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming 'Bedrijf - Windenergie' zijn bestemd voor de opwekking van energie door 

windmolens. 

16.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Bedrijf - Windenergie' is aan een aantal voorschriften gebonden. Dit 

zijn: 

 

16.2.1  Gebouwen 

1. Een gebouw mag: 

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte. 

2. De oppervlakte van alle gebouwen gezamenlijk mag niet meer dan 50 m² bedragen. 

 

16.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een terreinafscheiding mag een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben. 

2. Een windmolen mag een maximale hoogte van 90 m hebben. 

3. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag een bouwhoogte van maximaal 5 m hebben. 

16.3  Gebruiksvoorschrift 

Onder een strijdig gebruik met de bestemmingen en voorschriften wordt in ieder geval verstaan een gebruik door 

een bedrijf waarbij niet kan worden voldaan een de eisen van het Inrichtingen en activiteitenbesluit BES of een 

daarop gebaseerde regeling of eilandsverordening of een bedrijf dat is genoemd in bijlage 1 van deze voorschriften. 

 

 



   

   
63/162  

Artikel 17  Bedrijf - Zendstation 

17.1  Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming 'Bedrijf - Zendstation' zijn bestemd voor gebouwen en zend/ontvangmasten ten 

behoeve van het ontvangen en verzenden van radio, tv en internetsignalen en de bestaande stookinstallatie. 

17.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Bedrijf - Zendstation' is aan een aantal voorschriften gebonden. Dit 

zijn: 

 

17.2.1  Gebouwen 

1. Een gebouw mag: 

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. op niet minder dan 10 m van een erfgrens worden gebouwd. 

2. De oppervlakte van alle gebouwen gezamenlijk mag per bestemmingsvlak niet meer dan 300 m² bedragen. 

 

17.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een terreinafscheiding mag een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben. 

2. Een zend-/ontvangstmast mag een bouwhoogte van maximaal 100 m hebben. 

3. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag een bouwhoogte van maximaal 10 m hebben. 

17.3  Gebruiksvoorschrift 

Onder een strijdig gebruik met de bestemmingen en voorschriften wordt in ieder geval verstaan een gebruik door 

een bedrijf waarbij niet kan worden voldaan een de eisen van het Inrichtingen en activiteitenbesluit BES of een 

daarop gebaseerde regeling of eilandsverordening of een bedrijf dat is genoemd in bijlage 1 van deze voorschriften. 
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Artikel 18  Bedrijf - Zonne-energie 

18.1  Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming 'Bedrijf - Zonne-energie' zijn bestemd voor installaties ten behoeve van de 

opwekking van energie door middel van zonne-panelen. 

18.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Bedrijf - Zonne-energie' is aan een aantal voorschriften gebonden. 

Dit zijn: 

 

18.2.1  Gebouwen 

1. Een gebouw mag: 

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. op niet minder dan 10 m van een erfgrens mag worden gebouwd. 

2. De oppervlakte van alle gebouwen gezamenlijk mag per bestemmingsvlak niet meer dan 300 m² bedragen. 

 

18.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een terreinafscheiding mag een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben. 

2. Installaties voor de opwekking van elektriciteit (zonnepanelen) mogen maximaal 2,5 m bedragen. 

3. De oppervlakte van zonnepanelen mag ten hoogste .. % van het terrein bedragen. 

4. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag een bouwhoogte van maximaal 10 m hebben. 

18.3  Gebruiksvoorschrift 

Onder een strijdig gebruik met de bestemmingen en voorschriften wordt in ieder geval verstaan een gebruik door 

een bedrijf waarbij niet kan worden voldaan een de eisen van het Inrichtingen en activiteitenbesluit BES of een 

daarop gebaseerde regeling of eilandsverordening of een bedrijf dat is genoemd in bijlage 1 van deze voorschriften. 
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Artikel 19  Bedrijf - Zoutwinning 

19.1  Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming 'Bedrijf - Zoutwinning' zijn bestemd voor gebouwen ten behoeve van het winnen, 

opslaan en verwerken van zout. 

19.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Bedrijf - Zoutwinning' is aan een aantal voorschriften gebonden. Dit 

zijn: 

 

19.2.1  Gebouwen 

1. Een gebouw mag: 

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. alleen worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'gebouwen'. 

2. De totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer dan 300 m² bedragen. 

 

19.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een terreinafscheiding mag een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben. 

2. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag een bouwhoogte van maximaal 10 m hebben. 

19.3  Gebruiksvoorschrift 

Onder een strijdig gebruik met de bestemmingen en voorschriften wordt in ieder geval verstaan een gebruik door 

een bedrijf waarbij niet kan worden voldaan een de eisen van het Inrichtingen en activiteitenbesluit BES of een 

daarop gebaseerde regeling of eilandsverordening of een bedrijf dat is genoemd in bijlage 1 van deze voorschriften. 
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Artikel 20  Bedrijventerrein 

20.1  Bestemmingsomschrijving 

1. De gronden met de bestemming 'Bedrijventerrein' zijn bestemd voor gebouwen ten behoeve van lichte 

bedrijven, inpandige landbouwactiviteiten, dienstverlening, kantoren en sportbeoefening. 

2. Bedrijfswoningen mogen alleen inpandig worden gerealiseerd. Een bedrijfswoning is alleen toegestaan als deze 

vanwege de bedrijfsvoering noodzakelijk is. 

3. Op de gronden met deze bestemming is: 

a. is volumineuze detailhandel toegestaan;  

b. detailhandel die direct voortvloeit uit het productieproces en hieraan ondergeschikt ook toegestaan; 

4. Ter plaatse van de aanduiding: 

a. ' supermarkt' zijn de gronden tevens bestemd voor een supermarkt ; 

b. 'milieustraat' zijn de gronden tevens bestemd voor het inzamelen, scheiden en transporteren van afval; 

c. 'sport', zijn de gronden tevens bestemd voor een sportvoorziening. 

20.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Bedrijventerrein' is aan een aantal voorschriften gebonden. Dit zijn: 

 

20.2.1  Gebouwen 

1. Een gebouw mag:  

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. op niet minder dan 3 m van de zijdelingse erfgrens of achtererfgrens worden gebouwd; 

d. op niet minder dan 7 m van een voorerfgrens worden gebouwd langs de Kaya Industria, de Kaya Industria 

Pariba en niet minder dan 5 m van de overige wegen. 

2. De totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer dan het in de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' 

aangegeven percentage van de kavel bedragen.  

3. Een bedrijfswoning mag: 

a. alleen gebouwd worden als er nog geen andere bedrijfswoning bij het bedrijf aanwezig is, met andere 

woorden er is per bedrijf slechts één bedrijfswoning toegestaan, en; 

b. geen grotere oppervlakte hebben dan 100 m². 

 

20.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een terreinafscheiding mag: 

a. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich aan de achterzijde van een gebouw bevindt; 

b. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich naast een gebouw bevindt en niet dichter bij een 

weg komt dan de naar de weg gekeerde gevels van het gebouw of het verlengde van deze gevels; 

c. een bouwhoogte van maximaal 1,5 m hebben als deze zich tussen een weg en de gevels van een gebouw of 

het verlengde hiervan bevindt. 

2. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag een bouwhoogte van maximaal 5 m hebben. 
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20.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

20.3.1  Uitzonderingen 

Het is in bijzondere gevallen mogelijk om een gebouw: 

a. hoger te bouwen dan de aangegeven goot- of bouwhoogte; 

b. dichter bij een erfgrens te bouwen; 

c. dichter bij een woning te bouwen dan de in het gebruiksvoorschrift aangegeven afstand.  

 

20.3.2  Voorwaarden 

Dit kan als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit alleen doen, als zij van mening is dat 

hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de milieusituatie; 

c. de verkeersveiligheid; 

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 

De vrijstelling voor het hoger bouwen mag niet leiden tot een afwijking van meer dan 3 m ten opzichte van de 

maximaal toegestane bouwhoogte en moet noodzakelijk zijn voor het productieproces en de bedrijfsvoering. Een 

gebouw mag niet dichter dan 3 m vanaf de voorerfgrens en niet dichter dan 3 m vanaf de zijdelingse en 

achtererfgrens worden gebouwd. Vrijstelling is niet mogelijk langs de Kaya Industria en de Kaya Industria Pariba. 

 

20.4  Vrijstelling bouw bedrijven 

20.4.1  Uitzonderingen 

Indien een bedrijf niet ponder het begrip lichte bedrijven valt, kan dit bedrijf onder voorwaarden toch worden 

toegestaan. Dit kan alleen als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling heeft verleend. Deze vrijstelling kan alleen 

worden verleend indien uit onderzoek blijkt dat de aard en invloed van het betreffende bedrijf op de omgeving gelijk 

te stellen is aan die van een bedrijf in Type I of II van het Inrichtingen en Activiteitenbesluit BES. 

20.5  Wijziging 

20.5.1  Supermarkt 

Het Bestuurscollege kan deze bestemming wijzigen door de aanduiding 'supermarkt' toe te voegen of te verwijderen. 

Het verwijderen van de aanduiding kan alleen indien de supermarktactiviteiten ter plaatse zijn beëindigd. Toevoegen 

van de aanduiding kan indien de behoefte aan een supermarkt op basis van een marktonderzoek aangetoond is en 

op het eigen terrein voldoende parkeergelegenheid wordt gecreëerd. 

 

20.5.2  Milieustraat 

Het Bestuurscollege kan deze bestemming wijzigen door de aanduiding 'milieustraat' toe te voegen of te 

verwijderen. Het verwijderen van de aanduiding kan alleen indien de betreffende bedrijfsactiviteiten ter plaatse zijn 

beëindigd. 
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20.5.3  Procedure 

Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat een 

ontwerp-besluit gedurende vijftien dagen voor eenieder ter inzage heeft gelegen en eenieder gedurende deze 

termijn in de gelegenheid is gesteld een zienswijze in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt 

electronisch en in minimaal twee in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in 

het eilandgebied verspreid worden.  

20.6  Gebruiksvoorschrift 

1. Onder een strijdig gebruik met de bestemmingen en voorschriften wordt in ieder geval verstaan een gebruik 

waarbij niet kan worden voldaan een de eisen van het Inrichtingen en Activiteitenbesluit BES of een daarop 

gebaseerde regeling of eilandsverordening eilandsverordening of een bedrijf dat is genoemd in bijlage 1 van deze 

voorschriften. 

2. Langs de Kaya Industria en de Kaya Leiden en de Kaya Amsterdam en op een afstand van tenminste 50 m van 

gevoelige functies zijn geen bedrijven toegestaan die een gevaar op kunnen leveren, bijvoorbeeld door de opslag 

en verwerking van gevaarlijke, giftige en ontplofbare stoffen. 

3. Het Bestuurscollege is bevoegd om vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 1 voor bedrijven die niet onder 

lichte bedrijven vallen, maar waarvan uit onderzoek blijkt dat de aard en invloed van het betreffende bedrijf op 

de omgeving gelijk te stellen is aan die van een bedrijf in Type I of Type II van het Inrichtingen en 

Activiteitenbesluit BES. 
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Artikel 21  Bedrijventerrein - Zware bedrijven 

21.1  Bestemmingsomschrijving 

1. De gronden met de bestemming 'Bedrijventerrein - Zware bedrijven' zijn bestemd voor gebouwen ten dienste 

van zware bedrijven. 

2. Bedrijfswoningen mogen alleen inpandig worden gerealiseerd. Een bedrijfswoning is alleen toegestaan als deze 

vanwege de bedrijfsvoering noodzakelijk is en geen beperkingen oplegt aan bedrijfsactiviteiten op naastgelegen 

terreinen. 

3. Detailhandel is alleen toegestaan indien deze direct voortvloeit uit het productieproces en hieraan ondergeschikt 

is. Detailhandel in bouwmaterialen is eveneens toegestaan. 

21.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Bedrijventerrein - Zware bedrijven' is aan een aantal voorschriften 

gebonden. Dit zijn: 

 

21.2.1  Gebouwen 

1. Een gebouw mag:  

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. op niet minder dan 7 m van een erfgrens worden gebouwd. 

2. De totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer dan het in de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' 

aangegeven percentage van de kavel bedragen. 

3. Een bedrijfswoning mag: 

a. alleen gebouwd worden als er nog geen andere bedrijfswoning bij het bedrijf aanwezig is, met andere 

woorden er is per bedrijf slechts één bedrijfswoning toegestaan; 

b. geen grotere oppervlakte hebben dan 100 m². 

 

21.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een terreinafscheiding mag: 

a. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich aan de achterzijde van een gebouw bevinden; 

b. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich naast een gebouw bevindt en niet dichter bij een 

weg komt dan de naar de weg gekeerde gevels van het gebouw of het verlengde van deze gevels; 

c. een bouwhoogte van maximaal 1,5 m hebben als deze zich tussen een weg en de gevels van een gebouw of 

het verlengde hiervan bevindt. 

2. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag een bouwhoogte van maximaal 5 m hebben. 

21.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

21.3.1  Uitzonderingen 

Het is in bijzondere gevallen mogelijk om een gebouw: 

a. hoger te bouwen dan de aangegeven bouwhoogte; 

b. dichter bij een erfgrens te bouwen dan de aangegeven afstand. 
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21.3.2  Voorwaarden 

Dit kan als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit alleen doen, als zij van mening is dat 

hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. de milieusituatie; 

b. de landschappelijke waarden van de omgeving; 

c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 

De vrijstelling voor het hoger bouwen mag niet leiden tot een afwijking van meer dan 3 m ten opzichte van de 

maximaal toegestane bouwhoogte. Een gebouw mag niet dichter dan 5 m vanaf een erfgrens worden gebouwd. 

21.4  Gebruiksvoorschrift 

Onder een strijdig gebruik met de bestemmingen en voorschriften wordt in ieder geval verstaan een gebruik waarbij 

niet kan worden voldaan een de eisen van het Inrichtingen en Activiteitenbesluit BES of een daarop gebaseerd 

regeling of eilandsverordening of een bedrijf dat is genoemd in bijlage 1 van deze voorschriften.  
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Artikel 22  Centrum 

22.1  Bestemmingsomschrijving 

1. De gronden met de bestemming 'Centrum' zijn bestemd voor winkels, (buurt)supermarkten, verblijfsrecreatieve 

eenheden, verblijfsrecreatieve gebouwen, hotels, zorghotels, restaurants, snacks, cafés, bioscopen, discotheken, 

gebouwen ten dienste van maatschappelijke functies, dagrecreatie, gebouwen ten behoeve van dienstverlening, 

woningen, woongebouwen, gebouwen voor sportbeoefening en wellness, lichte bedrijven en kantoren. 

2. Ter plaatse van de aanduiding 'geen wonen op eerste bouwlaag' zijn alleen woningen vanaf de tweede bouwlaag 

toegestaan. 

22.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Centrum' is aan een aantal voorschriften gebonden. Dit zijn: 

 

22.2.1  Gebouwen 

1. Een gebouw mag:  

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. niet meer bouwlagen hebben dan in de aanduiding 'maximaal aantal bouwlagen' aangegeven aantal; 

d. op niet minder dan 2 m van een erfgrens worden gebouwd, behalve ter plaatse van de aanduiding 

'aaneengebouwd' waar de gebouwen tot op een zijdelingse erfgrens mogen worden gebouwd en indien 

sprake is van een bebouwingspercentage van 100%; 

e. alleen worden gebouwd met inachtneming van de richtlijnen van het Beeldkwaliteitplan Centrum en 

Zeepromenade; 

f. alleen met een kap worden gebouwd, waarvan de dakhelling minimaal 15 en maximaal 50 graden bedraagt; 

g. in afwijking van het bepaalde onder 1 en 2 mogen de goot- en bouwhoogte niet groter zijn dan de bestaande 

goot- en bouwhoogte als de gronden zijn voorzien van de aanduiding 'bestaande hoogte'. 

2. De totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer dan het in de aanduiding aangegeven maximum aantal 

vierkante ms danwel het in de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' aangegeven 

bebouwingspercentage van de kavel bedragen. 

3. Op de gronden met de bestemming Centrum in Kralendijk zijn geen nieuwe hotels toegestaan. Nieuwe 

verblijfsrecreatieve gebouwen zijn alleen toegestaan indien deze een bijdrage leveren aan het hoogwaardig 

toerisme. 

4. Uitbreiding van bestaande hotels en verblijfsrecreatieve gebouwen is binnen de onderhavige bestemming in 

Kralendijk alleen toegestaan indien de uitbreiding gepaard gaat met een kwaliteitsverbetering, waarbij onder een 

kwaliteitsverbetering wordt verstaan een verbetering in de lijn van het hoogwaardig toerisme. De eis van 

kwaliteitsverbetering geldt niet voor de onderhavige bestemming Rincon. 

5. Ter plaatste van de aanduiding 'bestaande bebouwing' mag alleen de bestaande bebouwing op het moment van 

vaststelling van dit plan aanwezig zijn. 

 

 

22.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
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1. Een terreinafscheiding mag: 

a. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich aan de achterzijde van een gebouw bevindt; 

b. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich naast een gebouw bevindt en niet dichter bij een 

weg komt dan de naar de weg gekeerde gevels van het gebouw of het verlengde van deze gevels; 

c. een bouwhoogte van maximaal 1,5 m hebben als deze zich tussen een weg en de gevels van een gebouw of 

het verlengde hiervan bevindt. 

2. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, anders dan een terreinafscheiding mag een bouwhoogte van 

maximaal 5 m hebben. 

22.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

22.3.1  Uitzonderingen 

Het is in bijzondere gevallen mogelijk om een gebouw dichter bij een erfgrens te bouwen dan de aangegeven 

afstand. 

 

22.3.2  Voorwaarden 

1. Vrijstelling verlenen van de bouwvoorschriften kan alleen als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling 

verleent. Zij kan dit doen, als zij van mening is dat hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de ruimtelijke kwaliteit van het centrumgebied; 

c. de cultuurhistorische waarden; 

d. de milieusituatie; 

e. de verkeersveiligheid; 

f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

2. De vrijstelling voor het hoger bouwen mag niet leiden tot een afwijking van meer dan 3 m ten opzichte van de 

maximaal toegestane bouwhoogte. 

22.4  Sloopvergunning 

Het is verboden binnen deze bestemming gebouwen groter dan 10 m2 te slopen zonder sloopvergunning van het 

Bestuurscollege. Dit college kan een vergunning verlenen als: 

a. de karakteristieke hoofdvorm van het gebouw niet meer bestaat en niet zonder ingrijpende wijzigingen aan het 

gebouw kan worden hersteld; 

b. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet in stand is te houden; 

c. het om een deel of delen van een gebouw gaat/gaan die op zichzelf niet karakteristiek zijn en door sloop daarvan 

geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt; 

d. er een gebouw wordt teruggeplaatst met een vergelijkbaar volume en kaprichting; 

e. uit archeologisch onderzoek is gebleken dat de sloop geen schade toebrengt aan aanwezige archeologische 

waarden. 

22.5  Specifieke gebruiksvoorschrift 

Binnen de bestemming is het toegestaan evenementen en markten te houden. 
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Artikel 23  Gemengd - I 

23.1  Bestemmingsomschrijving 

1. De gronden met de bestemming 'Gemengd - I' zijn bestemd voor hotels, resorts, restaurants, snacks, café's, 

verblijfsrecreatieve eenheden, verblijfsrecreatieve gebouwen, woningen, woongebouwen, gebouwen ten 

behoeve van de sportbeoefening en gebouwen ten behoeve van maatschappelijke functies en gebouwen voor de 

dienstverlening. 

2. Ter plaatse van de aanduiding: 

a. 'winkel' zijn de gronden tevens bestemd voor winkels en buurtsupermarkten ; 

b. 'bioscoop' zijn de gronden tevens bestemd voor een bioscoop; 

c. 'kantoor' zijn de gronden tevens bestemd voor een kantoor; 

d. 'detailhandel' zijn de gronden tevens bestemd voor bestaande minimarkets. 

23.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Gemengd - I' is aan een aantal voorschriften gebonden. Dit zijn: 

 

23.2.1  Gebouwen 

1. Een gebouw mag:  

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. uit niet meer bouwlagen bestaan dan het in de aanduiding 'maximaal aantal bouwlagen' aangegeven aantal; 

d. op niet minder dan 2 m van een erfgrens worden gebouwd; 

e. alleen met een kap worden gebouwd, waarvan de dakhelling niet minder dan 15 en niet meer dan 60 graden 

bedraagt. 

2. De totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer dan het in de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' 

aangegeven percentage van de kavel bedragen. 

3. Binnen de aanduiding ' bebouwingsvrije zone' mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

4. Op de gronden zijn geen nieuwe hotels, resorts, verblijfsrecreatieve gebouwen en verblijfsrecreatieve eenheden 

toegestaan. 

5. Uitbreiding van bestaande hotels en resorts en nieuwbouw en uitbreiding van bestaande verblijfsrecreatieve 

eenheden en verblijfsrecreatieve gebouwen is alleen toegestaan indien de uitbreiding gepaard gaat met een 

kwaliteitsverbetering, waarbij onder een kwaliteitsverbetering wordt verstaan een verbetering conform de 

gedachten van hoogwaardig toerisme. 
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23.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een terreinafscheiding mag: 

a. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich aan de achterzijde van een gebouw bevinden; 

b. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich naast een gebouw bevinden en niet dichter bij een 

weg komt dan de weg gekeerde gevels van het gebouw of het verlengde van deze gevels; 

c. een bouwhoogte van maximaal 1.5 m hebben als deze zich tussen een weg en de gevels van een gebouw of 

het verlengde hiervan bevinden. 

2. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag een bouwhoogte van maximaal 5 m hebben. 

3. In afwijking van het bepaalde onder b, zijn ter plaatse van de aanduiding 'bioscoop' bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde toegestaan tot een bouwhoogte van maximaal 6 m. 

4. Binnen de aanduiding 'bebouwingsvrije zone' mogen geen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden 

gebouwd, met uitzondering van een windmolen ter plaatse van de aanduiding ‘windmolen'. 

23.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

23.3.1  Uitzonderingen 

Het is mogelijk om een gebouw: 

a. plat af te dekken met uitzondering van gebouwen langs de kust; 

b. dichter bij een erfgrens te bouwen dan de aangegeven afstand; 

c. ter plaatse van de 'vrijstelling' hoger te bouwen dan de aangegeven bouwhoogte.  

 

23.3.2  Voorwaarden 

1. Dit kan alleen als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit doen, als zij van mening is dat 

hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan: 

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de kwaliteit van het gebied; 

c. de milieusituatie; 

d. de verkeersveiligheid; 

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

2. De vrijstelling voor het hoger bouwen mag niet leiden tot een afwijking van meer dan 3 m ten opzichte van de 

maximaal toegestane bouwhoogte. Bij het toestaan van een plat dak mag er tot de maximale goothoogte worden 

gebouwd. 

23.4  Sloopvergunning 

23.4.1  Voorwaarden 

Sommige gebouwen mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gesloopt. Het betreft hier gebouwen die zijn 

aangeduid als 'beschermingswaardig'. Deze gebouwen mogen alleen worden gesloopt als daarvoor een vergunning is 

verleend door het Bestuurscollege. Zij kan alleen een vergunning verlenen als: 

a. de karakteristieke hoofdvorm van het gebouw niet meer bestaat en niet zonder ingrijpende wijzigingen aan het 

gebouw kan worden hersteld; 

b. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet in stand is te houden; 

c. het om een deel of delen van een gebouw gaat/gaan die op zichzelf niet karakteristiek zijn en door sloop daarvan 

geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt. 
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Artikel 24  Gemengd - II 

24.1  Bestemmingsomschrijving 

1. De gronden met de bestemming 'Gemengd - II' zijn bestemd voor winkels, kantoren, restaurants, snackbars, 

woningen, woongebouwen en lichte bedrijven; 

2. Ter plaatse van de aanduiding ' supermarkt' zijn de gronden tevens bestemd voor een supermarkt. 

24.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Gemengd - II' is aan een aantal voorschriften gebonden. Dit zijn: 

 

24.2.1  Gebouwen 

1. Een gebouw mag:  

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. uit niet meer bouwlagen bestaan dan het in de aanduiding 'maximaal aantal bouwlagen' aangegeven aantal; 

d. op niet minder dan 3 m van de zijdelings erfgrens of achtererfgrens worden gebouwd en op niet minder dan 

5 m van een voorerfgrens worden gebouwd. 

2. De totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer dan het in de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' 

aangegeven percentage van de kavel bedragen. 

 

24.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een terreinafscheiding mag: 

a. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich aan de achterzijde van een gebouw bevindt; 

b. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich naast een gebouw bevinden en niet dichter bij een 

weg komt dan de naar de weg gekeerde gevels van het gebouw of het verlengde van deze gevels; 

c. een bouwhoogte van maximaal 1,5 m hebben als deze zich tussen een weg en de gevels van een gebouw of 

het verlengde hiervan bevindt. 

2. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag een bouwhoogte van maximaal 5 m hebben. 

24.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

24.3.1  Uitzonderingen 

Het is mogelijk om een gebouw: 

a. plat af te dekken met uitzondering van gebouwen langs de kust; 

b. dichter bij een erfgrens te bouwen dan de aangegeven afstand; 

 

24.3.2  Voorwaarden 

1. Dit kan alleen als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit doen, als zij van mening is dat 

hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de kwaliteit van het gebied; 

c. de milieusituatie; 
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d. de verkeersveiligheid; 

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

24.4  Sloopvergunning 

Sommige gebouwen mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gesloopt. Het betreft hier de gebouwen die zijn 

aangeduid als 'beschermingswaardig'. Deze gebouwen mogen alleen worden gesloopt als daarvoor een vergunning is 

verleend door het Bestuurscollege. Zij kan alleen een vergunning verlenen als: 

a. de karakteristieke hoofdvorm van het gebouw niet meer bestaat en niet zonder ingrijpende wijzigingen aan het 

gebouw kan worden hersteld; 

b. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet in stand is te houden; 

c. het om een deel of delen van een gebouw gaat/gaan die op zichzelf niet karakteristiek zijn en door sloop daarvan 

geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt. 

24.5  Gebruiksvoorschrift 

Onder een strijdig gebruik met de bestemmingen en voorschriften wordt in ieder geval verstaan een gebruik waarbij 

niet kan worden voldaan een de eisen van het Inrichtingen en Activiteitenbesluit BES of een daarop gebaseerde 

regeling of eilandsverordening of een bedrijf dat is genoemd in bijlage .. van deze voorschriften.  
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Artikel 25  Gemengd - III 

25.1  Bestemmingsomschrijving 

1. De gronden met de bestemming 'Gemengd - III' zijn bestemd voor woningen, woongebouwen, restaurants, 

verblijfsrecreatieve eenheden en verblijfsrecreatieve gebouwen, resorts en hotels. Binnen de resorts en de hotels 

zijn winkels toegestaan. De winkels moeten ten dienste staan van en een directe relatie hebben met de resorts 

en hotels. 

2. Ter plaatse van de aanduiding 'voorzieningencluster' zijn de gronden tevens bestemd voor een 

voorzieningencluster. 

25.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Gemengd -III' is aan een aantal voorschriften gebonden. Dit zijn: 

 

25.2.1  Gebouwen 

1. Een gebouw mag:  

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. uit niet meer bouwlagen bestaan dan het in de aanduiding 'maximaal aantal bouwlagen' aangegeven aantal; 

d. op niet minder dan 3 m van de zijdelings erfgrens of achtererfgrens worden gebouwd en op niet minder dan 

5 m van een voorerfgrens worden gebouwd. 

2. De totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer dan het in de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' 

aangegeven percentage van de kavel bedragen. 

3. Er mogen geen nieuwe verblijfsrecreatieve eenheden, verblijfsrecreatieve gebouwen, resorts en hotels worden 

gebouwd. 

 

25.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een terreinafscheiding mag: 

a. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich aan de achterzijde van een gebouw bevindt; 

b. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich naast een gebouw bevinden en niet dichter bij een 

weg komt dan de naar de weg gekeerde gevels van het gebouw of het verlengde van deze gevels; 

c. een bouwhoogte van maximaal 1,5 m hebben als deze zich tussen een weg en de gevels van een gebouw of 

het verlengde hiervan bevindt. 

2. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag een bouwhoogte van maximaal 5 m hebben. 
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25.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

25.3.1  Uitzonderingen 

Het is mogelijk om gebouwen dichter bij een erfgrens te bouwen dan de aangegeven afstand. 

 

25.3.2  Voorwaarden 

1. Dit kan alleen als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit doen, als zij van mening is dat 

hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de kwaliteit van het gebied; 

c. de milieusituatie; 

d. de verkeersveiligheid; 

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

2. Een gebouw mag niet dichter dan 2 m vanaf een erfgrens worden gebouwd. 
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Artikel 26  Gemengd - IV 

26.1  Bestemmingsomschrijving 

1. De gronden met de bestemming 'Gemengd - IV' zijn bestemd voor winkels en voor gebouwen ten dienste van 

sociaal, maatschappelijke, culturele en onderwijsvoorzieningen. 

2. De gronden zijn tevens bestemd voor woningen. Deze mogen niet op de eerste bouwlaag zijn gevestigd. De 

eerste bouwlaag is bestemd voor de hiervoor genoemde functies. 

26.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Gemengd -IV' is aan een aantal voorschriften gebonden. Dit zijn: 

 

26.2.1  Gebouwen 

1. Een gebouw mag:  

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. uit niet meer bouwlagen bestaan dan het in de aanduiding 'maximaal aantal bouwlagen' aangegeven aantal; 

d. op niet minder dan 3 m van de zijdelings erfgrens of achtererfgrens worden gebouwd en op niet minder dan 

5 m van een voorerfgrens worden gebouwd. 

2. Het totale oppervlak van losstaande gebouwen mag niet meer bedragen dan: 

a. 40 m² bij een kavel kleiner dan 800 m²; 

b. 60 m² bij een kavel groter dan 800 m² en kleiner dan 1.500 m²; 

c. 80 m² bij een kavel groter dan 1.500 m². 

3. Voor losstaande gebouwen geldt een bouwhoogte van 5 m. 

4. De totale oppervlakte aan gebouwen bij woningen mag niet meer dan het in de aanduiding 'maximum 

bebouwingspercentage' aangegeven percentage van de kavel bedragen. 

 

26.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een terreinafscheiding mag: 

a. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich aan de achterzijde van een gebouw bevindt; 

b. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich naast een gebouw bevinden en niet dichter bij een 

weg komt dan de naar de weg gekeerde gevels van het gebouw of het verlengde van deze gevels; 

c. een bouwhoogte van maximaal 1,5 m hebben als deze zich tussen een weg en de gevels van een gebouw of 

het verlengde hiervan bevindt. 

2. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag een bouwhoogte van maximaal 5 m hebben. 

26.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

26.3.1  Uitzonderingen 

Het is mogelijk om gebouwen dichter bij een erfgrens te bouwen dan de aangegeven afstand. 
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26.3.2  Voorwaarden 

1. Dit kan alleen als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit doen, als zij van mening is dat 

hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de kwaliteit van het gebied; 

c. de milieusituatie; 

d. de verkeersveiligheid; 

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

2. Een gebouw mag niet dichter dan 2 m vanaf een erfgrens worden gebouwd. 
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Artikel 27  Gemengd - Uit te werken 

27.1  Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming 'Gemengd - Uit te werken' zijn bestemd voor winkels, kantoren, restaurants, 

snackbars, woningen, woongebouwen, lichte bedrijven, gebouwen ten behoeve van de sport en wellness en 

gebouwen ten behoeve van de dienstverlening. 

27.2  Uitwerkingsvoorschriften 

Alvorens op basis van deze bestemming een bouwvergunning te kunnen verlenen, moet het Bestuurscollege deze 

bestemming eerst geheel of gedeeltelijk uitwerken en een uitwerkingsplan vaststellen. Het uitwerkingsplan moet in 

overeenstemming zijn met de volgende voorschriften: 

 

27.2.1  Gebouwen 

1. Een gebouw mag:  

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. uit niet meer bouwlagen bestaan dan het in de aanduiding 'maximaal aantal bouwlagen' aangegeven aantal; 

d. op niet minder dan 2 m van een erfgrens worden gebouwd; 

e. alleen met een kap worden gebouwd, waarvan de minimale dakhelling 15 en maximale dakhelling 60 graden 

bedraagt. 

2. De totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer dan het in de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' 

aangegeven percentage van de kavel bedragen.  

 

27.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een terreinafscheiding mag: 

a. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich aan de achterzijde van een gebouw bevindt; 

b. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich naast een gebouw bevinden en niet dichter bij een 

weg komt dan de naar de weg gekeerde gevels van het gebouw of het verlengde van deze gevels; 

c. een bouwhoogte van maximaal 1,5 m hebben als deze zich tussen een weg en de gevels van een gebouw of 

het verlengde hiervan bevindt. 

2. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag een bouwhoogte van maximaal 5 m hebben. 

 

27.2.3  Algemeen 

Bij een uitwerking moet: 

a. rekening worden gehouden met het voorkomen van stofoverlast;  

b. rekening worden gehouden met een goede infiltratie, berging of afvoer van hemelwater; 

c. rekening gehouden worden met ecologische en cultuurhistorische waarden, 

d. de hoofdontsluiting van een uit te werken gebied aan te sluiten op de bestaande infrastructuur; 

e. aangetoond moet worden dat het initiatief ten behoeve waarvan wordt uitgewerkt financieel en economisch 

haalbaar is; 
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f. rekening worden gehouden met de bereikbaarheid voor de brandweer en andere hulpdiensten, 

bluswatervoorzieningen en opstelplaatsen voor brandweervoertuigen. 

 

27.2.4  Procedure 

Het Bestuurscollege stelt een uitwerking van deze bestemming niet eerder vast, dan nadat een ontwerp-besluit 

gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze termijn in de 

gelegenheid is gesteld een zienswijze in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in minimaal 

twee in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het eilandgebied verspreid 

worden. 

27.3  Vrijstelling verbod verlenen bouwvergunning 

27.3.1  Mogelijkheid tot vrijstelling 

Op het moment dat een ontwerp-uitwerkingsplan gereed is, kan het Bestuurscollege vrijstelling verlenen van het 

verbod om een bouwvergunning te verlenen en op basis van deze vrijstelling de bouwvergunning verlenen. De 

vrijstelling moet vergezeld gaan van een goede ruimtelijke onderbouwing waaruit blijkt dat het betreffende 

bouwplan past in een ontwerp-uitwerkingsplan. Een vrijstelling kan niet eerder worden verleend dan vooraf van de 

eilandsraad een verklaring van geen bezwaar is ontvangen. 

Voordat een ontwerp-uitwerkingsplan gereed is, kan het Bestuurscollege vrijstelling verlenen van het bouwverbod 

voor de verbouw en de herbouw van bestaande bebouwing. Uitbreiding met maximaal 10 % van de oppervlakte van 

de bestaande gebouwen is eveneens met vrijstelling toegestaan, mits met zelfde of lagere bouwhoogte. 

 

27.3.2  Procedure 

Het Bestuurscollege verleent niet eerder een vrijstelling, dan nadat een ontwerp-besluit gedurende vijftien dagen 

voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een 

zienswijze in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in minimaal twee in het Nederlands en in 

het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het eilandgebied verspreid worden. 
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Artikel 28  Groen 

28.1  Bestemmingsomschrijving 

1. De gronden met de bestemming 'Groen' zijn bestemd voor groenvoorzieningen en de daarin voorkomende 

voorkomende natuurlijke, ecologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarden, water, paden, 

speelvoorzieningen en parkeerplaatsen. De gronden kunnen tevens een functie vervullen voor waterberging. 

2. Ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein' mogen de gronden ook worden gebruikt voor 

evenementen. 

28.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Groen' is aan een aantal voorschriften gebonden. Dit zijn: 

 

28.2.1  Gebouwen 

Er mogen alleen gebouwen ten behoeve van het beheer en het onderhoud worden gebouwd. Deze gebouwen 

mogen niet groter zijn dan 30 m² en een maximale goot- en bouwhoogte hebben van respectievelijk 3 m en 4 m. 

 

28.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Er mogen alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van het beheer van het gebied van deze 

bestemming worden gebouwd. Deze bouwwerken mogen niet hoger zijn dan 3 m. 

28.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

28.3.1  Uitzonderingen 

Het is mogelijk om een gebouw: 

a. hoger te bouwen  

b. groter te bouwen dan 30 m². 

 

28.3.2  Voorwaarden 

Dit kan alleen als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit alleen doen, als zij van mening is 

dat hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke, natuurlijke, hydrologische en 

ecologische waarden van het gebied. 

De vrijstelling mag niet leiden tot een grotere bouwhoogte dan 5 m en een groter oppervlak dan 50 m² per 

bestemmingsvlak. 
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28.4  Wijziging 

28.4.1  Wonen 

Het Bestuurscollege kan deze bestemming ter plaatse van de aanduiding 'wijzigingsgebied' wijzigen ten behoeve van 

de bouw van woningen in een landschappelijke setting, dat wil zeggen in een dichtheid van niet meer dan 1 woning 

per vijf hectare. De wijziging kan alleen plaatsvinden indien uit onderzoek blijkt dat door de verkaveling c.q. 

woningbouw geen aantasting plaatsvindt van de ter plaatse aanwezige flora en fauna en natuurlijke en ecologische 

waarden. De te realiseren woningen mogen uit niet meer dan twee bouwlagen met een kap bestaan, niet hoger zijn 

dan 9,5 m en geen grotere oppervlakte hebben dan 400 m². Per woning is één losstand gebouw toegestaan met een 

bouwhoogte van 5 m en een oppervlakte van 30 m². 

 

28.4.2  Procedure 

Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat een 

ontwerp-besluit gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze 

termijn in de gelegenheid is gesteld een zienswijze in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt 

in minimaal twee in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het 

eilandgebied verspreid worden. 
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Artikel 29  Maatschappelijk 

29.1  Bestemmingsomschrijving 

1. De gronden met de bestemming 'Maatschappelijk' zijn bestemd voor gebouwen ten behoeve van sociale, 

medische, maatschappelijke, culturele, religieuze en educatieve voorzieningen. 

2. Ter plaatse van de aanduiding: 

a. 'wonen' zijn de gronden tevens bestemd voor woningen, al dan niet in de vorm van een woongebouw; 

b. 'sport' zijn de gronden tevens bestemd voor sportvoorzieningen. 

29.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Maatschappelijk ' is aan een aantal voorschriften gebonden. Dit zijn: 

 

29.2.1  Gebouwen 

1. Een gebouw mag:  

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. uit niet meer aantal bouwlagen bestaan dan het de aanduiding ' maximaal aantal bouwlagen' aangegeven 

aantal; 

d. alleen met een kap worden gebouwd, waarvan de minimale dakhelling 15 graden en de maximale dakhelling 

60 graden bedraagt; 

e. op niet minder dan 3 m van de zijdelings erfgrens of achtererfgrens worden gebouwd en op niet minder dan 

5 m van een voorerfgrens worden gebouwd; 

f. indien het een gebouw ten behoeve van een religieuze voorziening betreft, worden voorzien van een toren 

met een bouwhoogte van maximaal 20 m. 

2. De totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer dan het in de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' 

aangegeven percentage van het bestemmingsvlak bedragen. 

3. Ter plaatse van de aanduiding 'wonen' gelden de volgende regels: 

a. Per oppervlakte van 350 m² kavel is één woning toegestaan. 

b. In geval van de bouw van een woongebouw geldt dat per woning een kaveloppervlak van minimaal 220 m² 

noodzakelijk is. 

c. Een woning of woongebouw mag: 

 een goothoogte hebben die niet hoger is 6 m; 

 een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan 9 m; 

 uit niet meer dan 2 bouwlagen bestaan; 

 op niet minder dan 3 m van de zijdelingse erfgrens of achtererfgrens worden gebouwd en op niet minder 

dan 5 m van een voorerfgrens worden gebouwd. 

d. Het totale oppervlak van losstaande gebouwen bij een woning of woongebouw mag niet meer bedragen dan: 

 40 m² bij een kavel kleiner dan 800 m²; 

 60 m² bij een kavel groter dan 800 m² en kleiner dan 1.500 m2; 

 80 m² bij een kavel groter dan 1.500 m². 

e. Voor losstaande gebouwen geldt een maximale bouwhoogte van 5 m. 
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4. De totale oppervlakte aan gebouwen, losstaande gebouwen, en overkappingen bij woningen mag niet meer dan 

het in de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' aangegeven percentage van de kavel bedragen.  

 

29.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een terreinafscheiding mag: 

a. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich aan de achterzijde van een gebouw bevindt; 

b. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich naast een gebouw bevinden en niet dichter bij een 

weg komt dan de weg gekeerde gevels van het gebouw of het verlengde van deze gevels; 

c. een bouwhoogte van maximaal 1,5 m hebben als deze zich tussen een weg en de gevels van een gebouw of 

het verlengde hiervan bevindt. 

2. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, anders dan een terreinafscheiding mag een bouwhoogte van 

maximaal 5 m hebben. 

29.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

29.3.1  Uitzonderingen 

Het is mogelijk om een gebouw: 

a. dichter bij een erfgrens te bouwen dan de aangegeven afstand of in de erfgrens te bouwen. 

 

29.3.2  Voorwaarden 

Dit kan alleen als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit doen, als zij van mening is dat 

hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. het straat- en bebouwingsbeeld, 

b. de milieusituatie, 

c. de verkeersveiligheid, 

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

29.4  Wijziging 

29.4.1  Wonen 

Het Bestuurscollege kan deze bestemming wijzigen naar de bestemming Woongebied I of Woongebied II. De 

wijziging kan alleen plaatsvinden indien de betreffende maatschappelijke activiteiten zijn gestopt en voldoende 

parkeergelegenheid op eigen terrein wordt gecreëerd. De gebouwen die gebouwd kunnen worden mogen:  

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan 6 m; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan 9 m; 

c. uit niet meer dan 2 bouwlagen bestaan; 

d. op niet minder dan 3 m van de zijdelings erfgrens of achtererfgrens worden gebouwd en op niet minder dan 5 m 

van een voorerfgrens worden gebouwd. 

 

29.4.2  Procedure 

Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat een 

ontwerp-besluit gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze 

termijn in de gelegenheid is gesteld een zienswijze in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt 

in minimaal twee in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het 

eilandgebied verspreid worden. 
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29.5  Sloopvergunning 

Sommige gebouwen mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gesloopt. Het betreft hier de gebouwen die zijn 

aangeduid als 'beschermingswaardig'. Deze gebouwen mogen alleen worden gesloopt als daarvoor een vergunning is 

verleend door het Bestuurscollege. Zij kan alleen een vergunning verlenen als: 

a. de karakteristieke hoofdvorm van het gebouw niet meer bestaat en niet zonder ingrijpende wijzigingen aan het 

gebouw kan worden hersteld; 

b. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet in stand is te houden; 

c. het om een deel of delen van een gebouw gaat/gaan die op zichzelf niet karakteristiek zijn en door sloop daarvan 

geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt. 
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Artikel 30  Maatschappelijk - Begraafplaats 

30.1  Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming 'Maatschappelijk - Begraafplaats' zijn bestemd voor begraafplaatsen. 

30.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Maatschappelijk - Begraafplaats' is aan een aantal voorschriften 

gebonden. Dit zijn: 

 

30.2.1  Gebouwen 

1. Een gebouw mag:  

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan 3 m en een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan 4 m; 

b. geen grotere oppervlakte hebben dan 30 m². 

2. De totale oppervlakte aan gebouwen mag per bestemmingsvlak niet meer dan 100 m² bedragen.  

 

30.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een terreinafscheiding mag een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben. 

2. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, anders dan een terreinafscheiding mag een bouwhoogte van 

maximaal 5 m hebben. 
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Artikel 31  Maatschappelijk - Bestuursgebouwen 

31.1  Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming 'Maatschappelijk - Bestuursgebouwen' zijn bestemd voor gebouwen ten behoeve 

van het openbaar bestuur en van de dienstverlening op het terrein van de openbare orde en veiligheid. 

31.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Maatschappelijk - Bestuursgebouwen' is aan een aantal 

voorschriften gebonden. Dit zijn: 

 

31.2.1  Gebouwen 

1. Een gebouw mag:  

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. op niet minder dan 2 m van een erfgrens worden gebouwd; 

d. alleen met een kap worden gebouwd, waarvan de minimale dakhelling 15 en maximale dakhelling 60 graden 

bedraagt. 

2. De totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer dan het in de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' 

aangegeven percentage van het bestemmingsvlak bedragen. 

3. Binnen de aanduiding ' bebouwingsvrije zone' mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

 

31.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een terreinafscheiding moet een open karakter hebben en mag een bouwhoogte van maximaal 2,5 m hebben. 

2. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, anders dan een terreinafscheiding mag een bouwhoogte van 

maximaal 5 m hebben. 

31.3  Sloopvergunning 

Sommige gebouwen mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gesloopt. Het betreft hier de gebouwen die zijn 

aangeduid als 'beschermingswaardig'. Deze gebouwen mogen alleen worden gesloopt als daarvoor een vergunning is 

verleend door het Bestuurscollege. Zij kan alleen een vergunning verlenen als: 

a. de karakteristieke hoofdvorm van het gebouw niet meer bestaat en niet zonder ingrijpende wijzigingen aan het 

gebouw kan worden hersteld; 

b. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet in stand is te houden; 

c. het om een deel of delen van een gebouw gaat/gaan die op zichzelf niet karakteristiek zijn en door sloop daarvan 

geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt. 
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Artikel 32  Maatschappelijk - Informatiecentrum 

32.1  Bestemmingsomschrijving 

1. De gronden met de bestemming 'Maatschappelijk - Informatiecentrum' zijn bestemd voor gebouwen ten 

behoeve van een informatiecentrum voor het aangrenzende natuurgebied. Binnen het informatiecentrum is een 

restaurant en een winkel toegestaan. De winkel moet ten dienste staan van en een directe relatie hebben met 

het informatiecentrum. 

2. Op deze gronden zijn tevens activiteiten ten behoeve van het organiseren van excursies en het verhuur van 

kano's, snorkel/duikattributen en fietsen toegestaan. 

32.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Maatschappelijk - Informatiecentrum' is aan een aantal 

voorschriften gebonden. Dit zijn: 

 

32.2.1  Gebouwen 

1. Een gebouw ten behoeve van de toegestane functies mag:  

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. op niet minder dan 3 m van de zijdelings erfgrens of achtererfgrens worden gebouwd en op niet minder dan 

5 m van een voorerfgrens worden gebouwd. 

2. De totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer zijn dan het in de aanduiding 'maximum 

bebouwingspercentage' aangegeven percentage van het bestemmingsvlak. 

 

32.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een terreinafscheiding mag: 

a. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich aan de achterzijde van een gebouw bevindt; 

b. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich naast een gebouw bevinden en niet dichter bij een 

weg komt dan de naar de weg gekeerde gevels van het gebouw of het verlengde van deze gevels; 

c. een bouwhoogte van maximaal 1,5 m hebben als deze zich tussen een weg en de gevels van een gebouw of 

het verlengde hiervan bevindt. 

2. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, anders dan een terreinafscheiding mag een bouwhoogte van 

maximaal 5 m hebben. 

32.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

32.3.1  Uitzonderingen 

Het is mogelijk om een gebouw dichter bij een erfgrens te bouwen dan de aangegeven afstand.  
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32.3.2  Voorwaarden 

1. Dit kan alleen als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit doen, als zij van mening is dat 

hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de milieusituatie; 

c. de verkeersveiligheid; 

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

2. Een gebouw mag niet dichter dan 2 m vanaf een erfgrens worden gebouwd. 
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Artikel 33  Maatschappelijk - Justitiële inrichting 

33.1  Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming 'Maatschappelijk - Justitiële inrichting' zijn bestemd voor een justitiële inrichting en 

gebouwen ten behoeve van de dienstverlening op het terrein van de openbare orde en veiligheid. 

33.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Maatschappelijk - Justitiële inrichting' is aan een aantal 

voorschriften gebonden. Dit zijn: 

 

33.2.1  Gebouwen 

1. Een gebouw mag:  

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. op niet minder dan 10 m van een erfgrens worden gebouwd. 

2. De totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer dan het in de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' 

aangegeven percentage van het bestemmingsvlak bedragen. 

 

33.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag een bouwhoogte van maximaal 5 m hebben. 

33.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

33.3.1  Uitzonderingen 

Het is mogelijk om een gebouw dichter bij een erfgrens te bouwen dan de aangegeven afstand. 

 

33.3.2  Voorwaarden 

1. Dit kan alleen als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit doen, als zij van mening is dat 

hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de milieusituatie; 

c. de verkeersveiligheid; 

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

2. Een gebouw mag niet dichter dan 5 m vanaf een erfgrens worden gebouwd. 
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Artikel 34  Maatschappelijk - Ziekenhuis 

34.1  Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming 'Maatschappelijk - Ziekenhuis' zijn bestemd voor een ziekenhuis en gebouwen ten 

behoeve van de verzorging, de verpleging en de volksgezondheid. 

34.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Maatschappelijk - Ziekenhuis' is aan een aantal voorschriften 

gebonden. Dit zijn: 

 

34.2.1  Gebouwen 

1. Een gebouw ten behoeve van toegestane functies mag:  

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. op niet minder dan 5 m van een erfgrens worden gebouwd. 

2. De totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer dan het in de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' 

aangegeven percentage van het bestemmingsvlak. 

 

34.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een terreinafscheiding mag: 

a. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich aan de achterzijde van een gebouw bevindt; 

b. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich naast een gebouw bevinden en niet dichter bij een 

weg komt dan de naar de weg gekeerde gevels van het gebouw of het verlengde van deze gevels; 

c. een bouwhoogte van maximaal 1,5 m hebben als deze zich tussen een weg en de gevels van een gebouw of 

het verlengde hiervan bevindt. 

2. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, anders dan een terreinafscheiding mag een bouwhoogte van 

maximaal 5 m hebben. 

34.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

34.3.1  Uitzonderingen 

Het is mogelijk om de gebouwen dichter bij een erfgrens te bouwen dan de aangegeven afstand. 

 

34.3.2  Voorwaarden 

1. Dit kan alleen als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit doen, als zij van mening is dat 

hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de milieusituatie; 

c. de verkeersveiligheid en parkeervoorzieningen; 

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

2. Een gebouw mag niet dichter dan 3 m vanaf een erfgrens worden gebouwd. 
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34.4  Sloopvergunning 

Sommige gebouwen mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gesloopt. Het betreft hier de gebouwen die zijn 

aangeduid als 'beschermingswaardig'. Deze gebouwen mogen alleen worden gesloopt als daarvoor een vergunning is 

verleend door het Bestuurscollege. Zij kan alleen een vergunning verlenen als: 

a. de karakteristieke hoofdvorm van het gebouw niet meer bestaat en niet zonder ingrijpende wijzigingen aan het 

gebouw kan worden hersteld; 

b. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet in stand is te houden; 

c. het om een deel of delen van een gebouw gaat/gaan die op zichzelf niet karakteristiek zijn en door sloop daarvan 

geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt. 
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Artikel 35  Natuur 

35.1  Bestemmingsomschrijving 

1. De gronden met de bestemming 'Natuur' zijn bestemd voor het behoud, het herstel, de ontwikkeling en het 

beheer van landschappelijke, natuurlijke, ecologische en cultuurhistorische waarden, alsmede onderzoek en 

educatie. 

2. Op de gronden zijn ook bestaande kleinschalige landbouwactiviteiten en nieuwe dagrecreatieve-, beheer en 

educatieve activiteiten toegestaan mits deze een lage impact op de omgeving hebben. De dagrecreatieve 

activiteiten beperken zich tot rondrijden met motorvoertuigen, wandelen en fietsen op daartoe aangewezen 

paden en strandbezoek. 

3. Ter plaatse van de aanduiding: 

a. 'restaurant' zijn de gronden tevens bestemd voor een restaurant binnen de bestaande bebouwing; 

b. 'Karpata' zijn de gronden tevens bestemd voor de herbouw en restauratie van het landhuis Karpata voor 

maatschappelijke en toeristische functies; 

c. 'parkentree' zijn de gronden ook tevens bestemd voor gebouwen ten behoeve van de entree van het park. 

Het betreft hier kantoorgebouwen, gebouwen ten behoeve van het beheer en verblijf, expositiegebouwen, 

toiletgebouwen en winkels en horeca ten behoeve van de bezoekers van het park Washington Slagbaai; 

d. 'vuurtoren' zijn de gronden tevens bestemd voor een vuurtoren met bijbehorende gebouwen; 

e. 'landhuis' zijn de gronden tevens bestemd voor de bouw/renovatie van een landhuis met bijbehorende 

ecolodges; 

f. 'delfstoffenwinning' zijn de gronden tevens bestemd voor het winnen van delfstoffen; 

g. 'kantoor' zijn de gronden tevens bestemd voor een kantoor ten dienste van een natuurbeherende 

organisatie; 

4. Bestaande andere functies zoals recreatie, maatschappelijk, wonen horeca en bedrijven, zijn toegestaan op de 

plaats waar deze zijn gevestigd. Aan deze functies verbonden kleinschalige verkoop van gebiedseigen producten 

is eveneens toegestaan. 

35.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Natuur ' is aan een aantal voorschriften gebonden. Dit zijn: 

 

35.2.1  Gebouwen 

1. Er mogen alleen gebouwen ten behoeve van het beheer, het onderhoud en educatie worden gebouwd. Deze 

gebouwen mogen niet groter zijn dan 50 m² en geen grotere hoogte hebben dan 4 m. 

2. Ter plaatse van de aanduiding 'vuurtoren' mag een vuurtoren conform de bestaande maten worden gebouwd. 

3. Ter plaatse van de aanduiding 'restaurant' mag ook een restaurant worden gebouwd. De bebouwing mag niet 

groter zijn dan het bestaande oppervlak en de bouwhoogte mag niet hoger zijn dan de bestaande hoogte. 

4. Ter plaatse van de aanduiding 'parkentree' mogen entreegebouwen worden gebouw. Het totale oppervlak aan 

gebouwen mag niet groter zijn dan 300 m² en de bouwhoogte mag niet hoger zijn dan 5 m. 

5. Ter plaatse van de aanduiding 'karpata' mogen gebouwen ten behoeve van maatschappelijke functies of het 

toerisme worden gebouwd. Deze gebouwen mogen niet groter zijn dan de oppervlakte van de bestaande 

gebouwen vermeerderd met 20% van deze oppervlakte. Deze gebouwen dienen in een typische Bonairiaanse stijl 

te worden gebouwd. De bouwhoogte mag niet meer zijn dan de bestaande hoogte. 
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6. Ter plaatse van de aanduiding 'vuurtoren' mag alleen een vuurtoren conform de bestaande maten worden 

gebouwd. 

7. Ter plaatse van de aanduiding 'landhuis' mag een landhuis met ecolodges worden gebouwd. Op oppervlakte van 

deze gebouwen mag niet meer dan 25% van de oppervlakte van de aanduiding bedragen. De goothoogte van 

deze gebouwen mag niet meer dan 3,5 m en de bouwhoogte niet meer dan 7 m bedragen. 

8. Een gebouw ten dienste van een kantoor mag alleen conform de bestaande maatvoering op de locatie worden 

gebouwd waar dit gebouw reeds aanwezig is. 

 

35.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Er mogen alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van het beheer van het gebied van deze 

bestemming en extensieve dagrecreatie worden gebouwd. Deze bouwwerken mogen niet hoger zijn dan 5 m. 

35.3  Sloopvergunning 

Sommige gebouwen mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gesloopt. Het betreft hier de gebouwen die zijn 

aangeduid als 'beschermingswaardig'. Deze gebouwen mogen alleen worden gesloopt als daarvoor een vergunning is 

verleend door het Bestuurscollege. Zij kan alleen een vergunning verlenen als: 

a. de karakteristieke hoofdvorm van het gebouw niet meer bestaat en niet zonder ingrijpende wijzigingen aan het 

gebouw kan worden hersteld; 

b. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet in stand is te houden; 

c. het om een deel of delen van een gebouw gaat/gaan die op zichzelf niet karakteristiek zijn en door sloop daarvan 

geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt. 

 

35.4  Wijzigingsbevoegdheid 

35.4.1  Wonen 

Ter plaatse van de aanduiding 'wijziging-woongebied' kan het Bestuurscollege het ruimtelijk ontwikkelingsplan 

wijzigen naar de bestemming Woongebied -I voor de bouw van maximaal 50 woningen. De wijziging kan alleen 

plaatsvinden als uit onderzoek blijkt er dat de voorgenomen bebouwing en het voorgenomen gebruik geen 

significant negatieve effecten hebben op de ecologische en natuurlijke waarden van het terrein en de omgeving. 

 

35.4.2  Procedure 

Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat een 

ontwerp-besluit gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze 

termijn in de gelegenheid is gesteld een zienswijze in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt 

in alle in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het eilandgebied verspreid 

worden. 
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Artikel 36  Open landschap 

36.1  Bestemmingsomschrijving 

1. De gronden met de bestemming 'Open landschap' zijn bestemd voor het behoud van het ter plaatse aanwezige 

open landschap en de landschappelijke, natuurlijke, ecologische en cultuurhistorische waarden. 

2. Ter plaatse van de aanduiding: 

a. 'landzeilen' zijn de gronden tevens bestemd voor landzeilen; 

b. 'ezelopvang' zijn de gronden tevens bestemd voor de opvang en de verzorging van ezels, paarden en geiten; 

c. 'Kunuku Arawak' zijn de gronden tevens bestemd voor sport, speel-, horeca, recreatie- en culturele 

activiteiten waarbij overnachten en een dienstwoning zijn toegestaan; 

d. 'dagrecreatie' zijn de gronden tevens bestemd voor dagrecreatieve activiteiten. 

3. Bestaande andere functies, zoals recreatie, maatschappelijk, horeca en bedrijven, zijn toegestaan op de plaats 

waar deze zijn gevestigd. Aan deze functies verbonden kleinschalige verkoop van gebiedseigen producten is 

eveneens toegestaan. 

36.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Open landschap' is aan een aantal voorschriften gebonden. Dit zijn: 

 

36.2.1  Gebouwen 

1. Ter plaatse van de aanduiding 'landzeilen' mag 1 bedrijfsgebouw worden gebouwd. Dit gebouw mag niet groter 

zijn dan 100 m² en geen grotere bouwhoogte hebben dan 5 m. 

2. Ter plaatse van de aanduiding 'ezelopvang' mogen entreegebouwen worden gebouwd. Deze gebouwen mogen 

niet groter zijn dan 100 m² en geen grotere bouwhoogte hebben dan 5 m. 

3. Ter plaatse van de aanduiding 'Kunuku Arawak' gelden de volgende bepalingen: 

a. De totale oppervlakte van gebouwen mag ten hoogste 10% van het terrein bedragen. 

b. De goothoogte van een dienstwoning bedraagt ten hoogste 3 m. 

c. De bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste 6 m, met uitzondering van een palapa die een 

maximale bouwhoogte van 7 m mag hebben. 

d. De oppervlakte van een dienstwoning bedraagt ten hoogste 350 m². 

 

36.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Er mogen alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van het beheer van het gebied van deze 

bestemming worden gebouwd. Deze bouwwerken mogen niet hoger zijn dan 5 m. 
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36.3  Sloopvergunning 

Sommige gebouwen mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gesloopt. Het betreft hier de gebouwen die zijn 

aangeduid als 'beschermingswaardig'. Deze gebouwen mogen alleen worden gesloopt als daarvoor een vergunning is 

verleend door het Bestuurscollege. Zij kan alleen een vergunning verlenen als: 

a. de karakteristieke hoofdvorm van het gebouw niet meer bestaat en niet zonder ingrijpende wijzigingen aan het 

gebouw kan worden hersteld; 

b. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet in stand is te houden; 

c. het om een deel of delen van een gebouw gaat/gaan die op zichzelf niet karakteristiek zijn en door sloop daarvan 

geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt. 

36.4  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

36.4.1  Uitzonderingen 

Het is mogelijk om een woning te bouwen binnen de bestemming Open landschap. 

 

36.4.2  Voorwaarden 

Dit kan alleen als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit alleen doen, als zij van mening is 

dat hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke kwaliteiten. Verder geldt dat: 

a. de woning een goothoogte mag hebben die niet hoger is dan 4 m; 

b. de woning een bouwhoogte  mag hebben die niet hoger is dan 6 m; 

c. het oppervlak van de woning, inclusief de bij een woning behorende losstaande gebouwen, bedraagt niet meer 

dan 350 m² en de minimale afstand tot een perceelsgrens bedraagt 7 m. 
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Artikel 37  Recreatie - Dagrecreatie 

37.1  Bestemmingsomschrijving 

1. De gronden met de bestemming 'Recreatie - Dagrecreatie' zijn bestemd voor stranden, gebouwen ten behoeve 

van duik/snorkel- en surfscholen en gebouwen voor het verstrekken van eten en drinken aan de bezoekers van 

het strand.  

2. De gronden zijn tevens bestemd voor en het behoud, herstel, de ontwikkeling en het beheer van de aanwezige 

landschappelijke, natuurlijke, ecologische en cultuurhistorische waarden. 

37.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Recreatie - Dagrecreatie' is aan een aantal voorschriften gebonden. 

Dit zijn: 

 

37.2.1  Gebouwen 

1. Een gebouw mag:  

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. uit niet meer bouwlagen bestaan dan het in de aanduiding 'maximaal aantal bouwlagen' aangegeven aantal; 

d. op niet minder dan 3 m van de zijdelings erfgrens of achtererfgrens worden gebouwd en op niet minder dan 

5 m van een voorerfgrens worden gebouwd;  

e. bij de aanduiding 'gevellijn' niet voorbij deze lijn richting het water worden gebouwd; 

2. De totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer dan het in de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' 

aangegeven percentage van het bestemmingsvlak. 

 

37.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een terreinafscheiding mag een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben. 

2. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag een bouwhoogte van maximaal 5 m hebben. 

37.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

37.3.1  Uitzonderingen 

Het is gevallen mogelijk om een gebouw dichter bij een erfgrens te bouwen dan de aangegeven afstand. 

 

37.3.2  Voorwaarden 

1. Dit kan alleen als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit doen, als zij van mening is dat 

hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. de kwaliteit van het recreatieve gebied en het landschap; 

b. de milieusituatie; 

c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

2. Een gebouw mag niet dichter dan 2 m vanaf een erfgrens worden gebouwd. 
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Artikel 38  Recreatie - Kustzone 

38.1  Bestemmingsomschrijving 

1. De gronden met de bestemming 'Recreatie - Kustzone' zijn bestemd voor de recreatie in de vorm van wandelen, 

duiken, snorkelen en strandbezoek alsmede de waterkering en het behoud, herstel, de ontwikkeling en het 

beheer van de aanwezige landschappelijke, natuurlijke, ecologische en cultuurhistorische waarden. 

2. Ter plaatse van de aanduiding ' slipway' zijn de gronden tevens bestemd voor een slipway ten behoeve van de 

visserij en watersport, inclusief bijbehorende voorzieningen zoals parkeervoorzieningen; 

38.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Recreatie - Kustzone' is aan een aantal voorschriften gebonden. Dit 

zijn: 

 

38.2.1  Gebouwen 

Er mogen geen gebouwen worden gebouwd.  

 

38.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Er mogen alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van het beheer van het gebied van deze 

bestemming worden gebouwd. Ter plaatse van de aanduiding 'geen bebouwing toegestaan' is ook het bouwen van 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet toestaan. 

38.3  Sloopvergunning 

Sommige gebouwen mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gesloopt. Het betreft hier de gebouwen die zijn 

aangeduid als 'beschermingswaardig'. Deze gebouwen mogen alleen worden gesloopt als daarvoor een vergunning is 

verleend door het Bestuurscollege. Zij kan alleen een vergunning verlenen als: 

a. de karakteristieke hoofdvorm van het gebouw niet meer bestaat en niet zonder ingrijpende wijzigingen aan het 

gebouw kan worden hersteld; 

b. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet in stand is te houden; 

c. het om een deel of delen van een gebouw gaat/gaan die op zichzelf niet karakteristiek zijn en door sloop daarvan 

geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt. 
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Artikel 39  Recreatie - Verblijfsrecreatie 

39.1  Bestemmingsomschrijving 

1. De gronden met de bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' zijn bestemd voor verblijfsrecreatieve eenheden, 

resorts, hotels, zorghotels, verblijfsrecreatieve gebouwen, restaurants en winkels. De winkels moeten ten dienste 

staan van en een directe relatie hebben met de resorts en hotels. 

2. Bij de resorts en hotels is een inpandige bedrijfswoning toegestaan als deze vanwege de bedrijfsvoering 

noodzakelijk is. 

3. Ter plaatse van de aanduiding: 

a. 'wonen' zijn de gronden tevens bestemd voor woningen; 

b. 'discotheek' zijn de gronden tevens bestemd voor een discotheek; 

c. 'kantoor' zijn de gronden tevens bestemd voor een kantoor. Het kantoor moet ten dienste staan van en een 

directe relatie hebben met de verblijfsrecreative functie; 

d. 'slipway' zijn de gronden tevens bestemd voor voor een slipway ten behoeve van de visserij en watersport, 

inclusief bijbehorende voorzieningen zoals parkeervoorzieningen; 

4. Binnen en rondom de verblijfsrecreatieve eenheden, verblijfsrecreatieve gebouwen, resorts en hotels zijn ook, al 

dan niet gebouwde, sport- en spelvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van welness en fitness 

toegestaan. 

39.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' is aan een aantal voorschriften 

gebonden. Dit zijn: 

 

39.2.1  Gebouwen 

1. Een gebouw mag:  

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. uit niet meer bouwlagen bestaan dan het in de aanduiding 'maximaal aantal bouwlagen' aangegeven aantal; 

d. alleen met een kap worden gebouwd, waarvan de minimale dakhelling 15 en de maximale dakhelling 60 

graden bedraagt; 

e. op niet minder dan 6 m van de zijdelings erfgrens of achtererfgrens worden gebouwd en op niet minder dan 

8 m van een voorerfgrens worden gebouwd; 

f. niet worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'waterloop'. 

2. De totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer dan het in de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' 

aangegeven percentage van het bestemmingsvlak bedragen. 

3. Een bedrijfswoning mag: 

a. alleen gebouwd worden als er nog geen ander bedrijfswoning bij de verblijfsrecreatieve voorziening wordt 

gebouwd aanwezig is, met andere woorden er is per verblijfsrecreatieve voorziening slechts één 

bedrijfswoning toegestaan; 

b. geen grotere oppervlakte hebben dan 200 m². 

4. Er mogen geen nieuwe verblijfsrecreatieve gebouwen en verblijfsrecreatieve eenheden worden gebouwd. 
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5. Nieuwe hotels en resorts mogen alleen worden gebouwd indien deze een bijdrage leveren aan het hoogwaardig 

toerisme. 

 

39.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een terreinafscheiding mag: 

a. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich aan de achterzijde van een gebouw bevindt; 

b. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich naast een gebouw bevinden en niet dichter bij een 

weg komt dan de naar de weg gekeerde gevels van het gebouw of het verlengde van deze gevels; 

c. een bouwhoogte van maximaal 1,5 m hebben als deze zich tussen een weg en de gevels van een gebouw of 

het verlengde hiervan bevindt. 

2. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag een bouwhoogte van maximaal 5 m hebben, met uitzondering 

van bouwwerken geen gebouwen zijnde met een recreatieve functie. Deze mogen een bouwhoogte hebben van 

maximaal 8 m. 

39.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

39.3.1  Uitzonderingen 

1. Het is mogelijk om een gebouw: 

a. plat af te dekken, met uitzondering van gebouwen langs de kust; 

b. dichter bij een erfgrens te bouwen dan de aangegeven afstand. 

2. Tevens is het mogelijk om een hoger bouwwerk, geen gebouw zijnde, te bouwen. 

 

39.3.2  Voorwaarden 

1. Dit kan alleen als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit doen, als zij van mening is dat 

hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de kwaliteit van het recreatieve gebied; 

c. de milieusituatie; 

d. de verkeersveiligheid; 

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

2. Een gebouw mag niet dichter dan 5 m vanaf een erfgrens worden gebouwd. Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, 

mag geen grotere bouwhoogte hebben dan 15 m. Bij het toestaan van een plat dak mag er tot de maximale 

goothoogte worden gebouwd. Plat afdekken is alleen mogelijk indien hiervoor dringende financieel-economische 

redenen voor aanwezig zijn. 

39.4  Gebruiksvoorschrift 

39.4.1  Verbod permanente bewoning 

Ter voorkoming van situaties die vanuit een goede ruimtelijke ordening functioneel ongewenst zijn en dat gronden 

met een geschikte ligging voor verblijfsrecreatie voor wonen worden gebruikt, wordt er hier nog eens nadrukkelijk op 

gewezen dat de verblijfsrecreatieve eenheden, verblijfsrecreatieve gebouwen, resorts en hotels -voor zover deze niet 

als bestaand zijn aan te merken- niet mogen worden gebruikt voor permanente bewoning. 

 

 

 

39.4.2  Waterloop 
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Ter voorkoming van mogelijke wateroverlast mogen de gronden met de aanduiding 'waterloop' alleen ten behoeve 

van de afvoer van oppervlaktewater worden gebruikt. 
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Artikel 40  Sport 

40.1  Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming 'Sport' zijn bestemd voor gebouwen en terreinen ten behoeve van de sport. 

40.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Sport ' is aan een aantal voorschriften gebonden. Dit zijn: 

 

40.2.1  Gebouwen 

1. Een gebouw mag:  

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. op niet minder dan 3 m van de zijdelings erfgrens of achtererfgrens worden gebouwd en op niet minder dan 

5 m van een voorerfgrens worden gebouwd. 

2. De totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer dan het in de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' 

aangegeven percentage van het bestemmingsvlak bedragen. 

 

40.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een terreinafscheiding mag een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben. 

2. Een hek of netwerk ten behoeve van het tegenhouden van ballen mag een bouwhoogte van maximaal 10 m 

hebben. 

3. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, anders dan een terreinafscheiding mag een bouwhoogte van 

maximaal 5 m hebben. 

40.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

40.3.1  Uitzonderingen 

Het is mogelijk om een gebouw dichter bij een erfgrens te bouwen dan de aangegeven afstand. 

 

40.3.2  Voorwaarden 

1. Dit kan alleen als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit doen, als zij van mening is dat 

hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de verkeersveiligheid; 

c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

2. Een gebouw mag niet dichter dan 2 m vanaf een erfgrens worden gebouwd.   
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40.4  Wijziging 

40.4.1  Wonen 

Het Bestuurscollege kan deze bestemming wijzigen naar Woongebied I.. De wijziging kan alleen plaatsvinden indien 

de betreffende sportactiviteiten zijn gestopt en ter plaatse voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein wordt 

gecreëerd. De gebouwen die gebouwd kunnen worden mogen:  

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan 7 m; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan 9,5 m; 

c. uit niet meer dan twee bouwlagen en een kap bestaan; 

d. op niet minder dan 3 m van de zijdelings erfgrens of achtererfgrens worden gebouwd en op niet minder dan 5 m 

van een voorerfgrens worden gebouwd.  

 

40.4.2  Procedure 

Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat een 

ontwerpbesluit gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze 

termijn in de gelegenheid is gesteld een zienswijze in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt 

in minimaal twee in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het 

eilandgebied verspreid worden. 
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Artikel 41  Verkeer 

41.1  Bestemmingsomschrijving 

1. De gronden met de bestemming 'Verkeer' zijn bestemd voor wegen. 

2. Ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' zijn de gronden tevens bestemd voor een transportband ten 

behoeve van de naastgelegen zoutwinning. 

41.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Verkeer' is aan een aantal voorschriften gebonden. Dit zijn: 

 

41.2.1  Gebouwen 

Er mogen alleen abri's en gebouwen ten dienste van de nutsvoorziening worden gebouwd met een oppervlakte van 

ten hoogste 30 m² en een bouwhoogte van maximaal 3 m. 

 

41.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

De bouwhoogte van een bouwwerk, geen gebouwen, mag niet meer bedragen dan 5 m. 
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Artikel 42  Verkeer - Luchthaven 

42.1  Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming 'Verkeer - Luchthaven' zijn bestemd voor gebouwen ten behoeve van het 

functioneren van de luchthaven Flamingo Airport. Binnen de gebouwen zijn restaurants, bedrijven en winkels 

toegestaan. De winkels, restaurants en bedrijven moeten ten dienste staan van en een directe relatie hebben met de 

luchthaven. 

42.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Verkeer - Luchthaven ' is aan een aantal voorschriften gebonden. 

Dit zijn: 

 

42.2.1  Gebouwen 

1. Een gebouw mag:  

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. op niet minder dan 10 m van een erfgrens worden gebouwd; 

d. op niet minder dan 150 m vanaf de start/landingsbaan worden gebouwd. 

2. De totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer dan het in de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' 

aangegeven percentage van het bestemmingsvlak bedragen. 

 

42.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen alleen op een afstand van tenminste 150 m vanaf de 

start/landingsbaan worden gebouwd, met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve 

van de geleiding van het luchtverkeer. 

2. Een terreinafscheiding mag: 

a. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich aan de achterzijde van een gebouw bevindt; 

b. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich naast een gebouw bevinden en niet dichter bij een 

weg komt dan de naar de weg gekeerde gevels van het gebouw of het verlengde van deze gevels; 

c. een bouwhoogte van maximaal 1,5 m hebben als deze zich tussen een weg en de gevels van een gebouw of 

het verlengde hiervan bevinden. 

3. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, anders dan een terreinafscheiding mag een bouwhoogte van 

maximaal 10 m hebben. 
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42.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

42.3.1  Uitzonderingen 

Het is mogelijk om een gebouw dichter bij een erfgrens te bouwen dan de aangegeven afstand.  

 

42.3.2  Voorwaarden 

1. Dit kan alleen als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit doen, als zij van mening is dat 

hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de milieusituatie; 

c. de verkeersveiligheid; 

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

2. Een gebouw mag niet dichter dan 5 m vanaf een erfgrens worden gebouwd.  

42.4  Gebruiksvoorschrift 

In verband met de veiligheid bij het landen en opstijgen van vliegtuigen, wordt er nadrukkelijk op gewezen dat 

binnen een zone van 150 m vanaf de start-/landingsbaan geen opslag van goederen en ander materiaal en geen 

stalling van vliegtuigen mag plaatsvinden. 
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Artikel 43  Water 

43.1  Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming 'Water' zijn bestemd voor waterpartijen, rooien en dammen. 

43.2  Bouwvoorschriften 

Op de gronden met de bestemming 'Water' mogen alleen pieren worden gebouwd. Deze pieren mogen geen grotere 

bouwhoogte hebben dan 1 m. 
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Artikel 44  Water - Marinepark 

44.1  Bestemmingsomschrijving 

1. De gronden met de bestemming 'Water - Marinepark' zijn bestemd voor het behoud, het herstel, de ontwikkeling 

en het beheer van landschappelijke, natuurlijke en ecologische waarden in het algemeen en het koraalrif in het 

bijzonder. 

2. Ter plaatse van de aanduiding 'jachthaven' zijn de gronden tevens bestemd voor jachthavens en de hierbij 

behorende gebouwen en terreinen. 

3. Binnen de bestemming zijn ook recreatieve activiteiten toegestaan, mits deze ondergeschikt zijn aan de 

landschappelijke, natuurlijke en ecologie functie en waarden, een lage impact op de omgeving hebben en de 

waarden en kwaliteiten van het koraalrif niet aantasten. De recreatieve activiteiten beperken zich tot zwemmen, 

snorkelen, duiken, varen, kiten en vissen. 

44.2  Bouwvoorschriften 

1. Op de gronden met de bestemming 'Water – Marinepark' mogen alleen pieren worden gebouwd tot een 

bouwhoogte van maximaal 1,25 m. 

2. De lengte van een pier mag niet meer dan 40 m bedragen. 

3. In afwijking van het gestelde onder 1 en 2 is ter plaatse van de aanduiding: 

a. 'horeca' een pier toegestaan ten behoeve van horeca-activiteiten. Op de pier zijn alleen de bestaande 

overkappingen toegestaan; 

b. 'haven' een pier toegestaan ten behoeve van havenactiviteiten. Op de pier met deze aanduiding zijn 

bouwwerken toegestaan tot een maximale hoogte van 5 m; 

c. 'bedrijf' een pier toegestaan ten behoeve van bedrijfsactiviteiten op het aangrenzende bedrijfsperceel. 

44.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

44.3.1  Uitzonderingen 

Het is mogelijk om een langere pier te bouwen. 

 

44.3.2  Voorwaarden 

1. Dit kan alleen als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit doen als zij van mening is dat 

hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan de waarden van het Marinepark.  

2. De vrijstelling mag niet leiden tot een grotere overschrijding van de toegestane oppervlakte van meer dan 20%. 

44.4  Gebruiksvoorschrift 

1. Ter bescherming van de aanwezige waarden en kwaliteiten van het koraalrif is het verboden te duiken, te 

zwemmen en te snorkelen ter plaatse van de aanduiding 'niet duiken, zwemmen en snorkelen'. 

2. Ter bescherming van de aanwezige waarden en kwaliteiten van het koraalrif is het verboden te vissen ter plaatse 

van de aanduiding 'niet vissen'. 
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Artikel 45  Water - Natuur 

45.1  Bestemmingsomschrijving 

1. De gronden met de bestemming 'Water - Natuur' zijn bestemd voor het behoud, het herstel, de ontwikkeling en 

het beheer van landschappelijke, natuurlijke en ecologische waarden. 

2. Ter plaatse van de aanduiding 'nationaal park' en 'eilandelijk natuurgebied' zijn op de “gronden” ook recreatieve 

activiteiten toegestaan, mits deze ondergeschikt zijn aan de landschappelijke, natuurlijke en ecologische functies 

en waarden. 

45.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Water - Natuur' is aan een aantal voorschriften gebonden. Dit zijn: 

 

45.2.1  Gebouwen 

Er mogen alleen gebouwen ten behoeve van het beheer van het gebied met deze bestemming worden gebouwd. 

Deze gebouwen mogen niet groter zijn dan 30 m² en geen grotere bouwhoogte hebben dan 3 m. 

 

45.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Er mogen alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van het beheer van het gebied van deze 

bestemming worden gebouwd. Deze bouwwerken mogen geen grotere bouwhoogte hebben dan 3 m. 
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Artikel 46  Water - Saliña 

46.1  Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming 'Water - Saliña' zijn bestemd voor waterberging en het behoud, het herstel, de 

ontwikkeling en het beheer van ecologische waarden.  

46.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Water - Saliña' is aan een aantal voorschriften gebonden. Dit zijn: 

 

46.2.1  Gebouwen 

Er mogen alleen gebouwen ten behoeve van het beheer van het gebied met deze bestemming worden gebouwd. 

Deze gebouwen mogen niet groter zijn dan 30 m² en geen grotere bouwhoogte hebben dan 4 m. 

 

46.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Er mogen alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van het beheer van het gebied van deze 

bestemming worden gebouwd. Deze bouwwerken mogen geen grotere bouwhoogte hebben dan 3 m. 

 

 



   

   
113/162  

Artikel 47  Woonperceel 

47.1  Bestemmingsomschrijving 

1. De gronden met de bestemming 'Woonperceel' zijn bestemd voor woningen. 

2. Woningen die ten tijde van het van kracht worden van dit ruimtelijk ontwikkelingsplan legaal verblijfsrecreatief 

of voor een andere functie worden gebruikt, mogen deze functie blijven vervullen. 

47.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Woonperceel' is aan een aantal voorschriften gebonden. Dit zijn: 

 

47.2.1  Woningen 

1. Per kavel is één woning toegestaan. 

2. Een woning en een losstaand bij een woning behorend gebouw mogen: 

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. uit niet meer bouwlagen bestaan dan het in de aanduiding 'maximaal aantal bouwlagen' aangegeven aantal; 

d. op niet minder dan 3 m van de zijdelings erfgrens of achtererfgrens worden gebouwd en op niet minder dan 

5 m van een voorerfgrens worden gebouwd. 

3. De totale oppervlakte aan gebouwen en overkappingen mag niet meer dan het in de aanduiding 'maximum 

bebouwingspercentage' aangegeven percentage van het bestemmingsvlak bedragen. 

4. Een overkapping mag een bouwhoogte van maximaal 3 m hebben. 

 

47.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een terreinafscheiding mag: 

a. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich aan de achterzijde van een gebouw bevindt; 

b. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich naast een gebouw bevinden en niet dichter bij een 

weg komt dan de naar de weg gekeerde gevels van het gebouw of het verlengde van deze gevels; 

c. een bouwhoogte van maximaal 1,5 m hebben als deze zich tussen een weg en de gevels van een gebouw of 

het verlengde hiervan bevindt. 

2. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, anders dan een terreinafscheiding of een overkapping mag een 

bouwhoogte van maximaal 5 m hebben. 
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47.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

47.3.1  Uitzonderingen 

Het is mogelijk om een gebouw dichter bij een erfgrens te bouwen dan de aangegeven afstand.  

 

47.3.2  Voorwaarden 

Dit kan als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit alleen doen, als zij van mening is dat 

hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. milieusituatie; 

c. de verkeersveiligheid; 

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Artikel 48  Woongebied - I 

48.1  Bestemmingsomschrijving 

1. De gronden met de bestemming 'Woongebied - I' zijn bestemd voor woningen, woongebouwen, gebouwen ten 

dienste van maatschappelijke functies en toko's. 

2. Woningen die ten tijde van het van kracht worden van dit ruimtelijk ontwikkelingsplan legaal verblijfsrecreatief, 

als tweede woning of voor een andere functie worden gebruikt, mogen deze functie blijven vervullen. 

3. Ter plaatse van de aanduiding: 

a. 'voorzieningencluster' zijn de gronden tevens bestemd voor een voorzieningencluster; 

b. 'detailhandel' zijn de gronden tevens bestemd voor bestaande minimarkets en bestaande winkels; 

c. verblijfsrecreatie' zijn de gronden tevens bestemd voor bestaande verblijfsrecreatieve gebouwen; 

d. 'midgetgolfbaan' zijn de gronden tevens bestemd voor een midgetgolfbaan; 

e. 'horeca' zijn de gronden tevens bestemd voor horeca; 

f. 'geen woongebouwen' zijn geen woongebouwen toegestaan; 

g. 'kantoor' zijn de gronden tevens bestemd voor bestaande kantoren. 

4. Een woongebied bestaat uit meer dan alleen de hiervoor genoemde gebouwen. Bij een woongebied behoren ook 

andere bouwwerken, wegen, paden, groenvoorzieningen, parken, waterlopen, verhardingen, terreinen, tuinen, 

speelvoorzieningen, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen. 

48.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Woongebied - I' is aan een aantal voorschriften gebonden. Dit zijn: 

 

48.2.1  Gebouwen-woningen 

1. Per oppervlakte van 350 m² kavel is één woning toegestaan. 

2. In afwijking van het bepaalde onder a. is het toegestaan: 

a. een vrijstaande woning per minimaal 220 m2 te bouwen indien het een sociaal woningbouwproject betreft of 

een andere projectmatige woningbouwontwikkeling van minimaal 10 woningen; 

b. bij een woongebouw uit te gaan van minimaal 110 m2 per woning; 

c. andere oppervlakten dan hiervoor aan te houden indien de kavel onderdeel uitmaakt van een door het 

Bestuurscollege goedgekeurd verkavelingsplan; 

d. een woning op een kleinere kavel te bouwen indien de kavel onderdeel uitmaakt van een goedgekeurd 

verkavelingsplan; 

e. een woning op een kleinere kavel te bouwen indien de woningen aaneengebouwd of geschakeld worden 

gebouwd. In dat geval dient de kavel per woning minimaal 220 m2 te zijn. 

3. Een woning of woongebouw mag:  

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. uit niet meer bouwlagen bestaan dan het in de aanduiding 'maximaal aantal bouwlagen' aangegeven aantal; 

d. een grotere goot- en bouwhoogte hebben en uit meer bouwlagen bestaan indien het woongebouw 

onderdeel uitmaakt van een goedgekeurd verkavelingsplan. 
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4. Een woning mag op niet minder dan 3 m van de zijdelings erfgrens of achtererfgrens worden gebouwd en op niet 

minder dan 5 m van een voorerfgrens worden gebouwd. De afstand ten opzichte van de zijdelingse perceelsgrens 

is niet van toepassing op de perceelsgrens waar de woningen aaneengebouwd of geschakeld zijn. 

5. Een woongebouw mag niet dichter bij de zijdelings perceelsgrens worden gebouwd dan de halve goothoogte van 

de bebouwing op het aangrenzende terrein en op niet minder dan 5 m van een voorerfgrens worden gebouwd. 

6. Het totale oppervlak van losstaande gebouwen bij een woning mag niet meer bedragen dan: 

a. 40 m² bij een kavel kleiner dan 800 m²; 

b. 60 m² bij een kavel groter dan 800 m² en kleiner dan 1500 m²; 

c. 80 m² bij een kavel groter dan 1.500 m². 

7. Het totale oppervlak van losstaande gebouwen bij een woongebouw mag niet meer bedragen dan 10 m² per 

woning. 

8. Losstaande gebouwen mogen in 1 bouwlaag worden gebouwd tot een maximale goothoogte 3 m en een 

maximale bouwhoogte van 5 m. 

9. Een overkapping mag worden gebouwd tot een maximale bouwhoogte van 3 m hebben. 

10. De totale oppervlakte aan woningen, woongebouwen, losstaande gebouwen, en overkappingen bij woningen 

mag niet meer dan het in de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' aangegeven percentage van de kavel 

bedragen. 

11. Voor gebouwen ten behoeve van andere functies dan het wonen gelden dezelfde goothoogten, bouwhoogten, 

bebouwingspercentages en afstanden tot erfgrenzen als voor de woningen met uitzondering van een gebouw in 

een voorzieningencluster als bedoeld in lid 5 van de bestemmingsomschrijving. Deze mag: 

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. op niet minder dan 3 m van de zijdelings erfgrens of achtererfgrens worden gebouwd en op niet minder dan 

5 m van een voorerfgrens worden gebouwd. 

 

48.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een terreinafscheiding mag: 

a. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich aan de achterzijde van een woning bevindt; 

b. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich naast de woning bevinden en niet dichter bij een 

weg komt dan de naar de weg gekeerde gevels van de woning of het verlengde van deze gevels; 

c. een bouwhoogte van maximaal 1,5 m hebben als deze zich tussen een weg en de gevels van een woning of 

het verlengde hiervan bevindt. 

2. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, anders dan een terreinafscheiding en een overkapping mag een 

bouwhoogte van maximaal 5 m hebben. 
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48.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

48.3.1  Uitzonderingen 

Een woning en een woongebouw mogen op een kavel met een andere oppervlakte dan hiervoor worden gebouwd 

indien een kavel onvoldoende ruimte biedt om medewerking te kunnen verlenen aan een bouwactiviteit die niet in 

een verkavelingsplan is opgenomen. Tevens mag een woning of een losstaand gebouw bij een woning dichter bij een 

erfgrens worden gebouwd. In Rincon is het met uitzondering van Subi Rincon mogelijk om de goot- en bouwhoogte 

van woningen te vergroten. 

 

48.3.2  Voorwaarden 

Dit kan als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit alleen doen, als zij van mening is dat 

hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de woonsituatie; 

c. de verkeersveiligheid; 

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 

Een gebouw mag niet dichter dan 2 meter vanaf een erfgrens worden gebouwd. De vrijstelling voor het hoger 

bouwen in Rincon mag niet leiden tot een afwijking van meer dan 3,5 meter ten opzichte van de maximale goot- en 

bouwhoogte. 

 

48.4  Sloopvergunning 

48.4.1  Voorwaarden 

Sommige gebouwen mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gesloopt. Het betreft hier de gebouwen die zijn 

aangeduid als 'beschermingswaardig'. Deze gebouwen mogen alleen worden gesloopt als daarvoor een vergunning is 

verleend door het Bestuurscollege. Zij kan alleen een vergunning verlenen als: 

a. de karakteristieke hoofdvorm van het gebouw niet meer bestaat en niet zonder ingrijpende wijzigingen aan het 

gebouw kan worden hersteld; 

b. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet in stand is te houden; 

c. het om een deel of delen van een gebouw gaat/gaan die op zichzelf niet karakteristiek zijn en door sloop daarvan 

geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt.  

48.5  Gebruiksvoorschrift 

1. Het is verboden een losstaand gebouw bij een woning te gebruiken als zelfstandige woning. 

2. Niet-woonfuncties, anders dan een beroep en bedrijf aan huis, zijn alleen toegestaan langs doorgaande wegen, 

met uitzondering van de Kaya Nikiboko Noord en Zuid. 
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Artikel 49  Woongebied - II 

49.1  Bestemmingsomschrijving 

1. De gronden met de bestemming 'Woongebied - II' zijn bestemd voor woningen; 

2. Woningen die ten tijde van het van kracht worden van dit ruimtelijk ontwikkelingsplan legaal verblijfsrecreatief, 

als tweede woning of voor een andere functie worden gebruikt, mogen deze functie blijven vervullen; 

3. Ter plaatse van de aanduiding  

a. 'verblijfsrecreatie' zijn de gronden tevens bestemd voor verblijfsrecreatieve gebouwen en 

verblijfsrecreatieve eenheden; 

b. 'speeltuin' zijn de gronden uitsluitend bestemd voor een speeltuin; 

49.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Woongebied - II' is aan een aantal voorschriften gebonden. Dit zijn: 

 

49.2.1  Gebouwen 

1. Per oppervlakte van 700 m² kavel is één vrijstaande woning toegestaan. 

2. Een woning mag: 

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. uit niet meer bouwlagen bestaan dan het in de aanduiding 'maximaal aantal bouwlagen' aangegeven aantal. 

3. Een woning mag alleen vrijstaand worden gebouwd en mag niet kleiner zijn dan 150 m², met uitzondering van 

woningen op bestaande percelen kleiner dan 600 m². 

4. Een woning mag op niet minder dan 3 m van de zijdelings erfgrens of achtererfgrens worden gebouwd en op niet 

minder dan 5 m van een voorerfgrens worden gebouwd. 

5. Het totale oppervlak van losstaande gebouwen bij een woning mag niet meer bedragen dan: 

a. 40 m² bij een kavel kleiner dan 800 m²; 

b. 60 m² bij een kavel groter dan 800 m² en kleiner dan 1500 m²; 

c. 80 m² bij een kavel groter dan 1.500 m². 

6. Losstaande gebouwen bij een woning of een woongebouw mogen in één bouwlaag worden gebouwd en geen 

grotere goothoogte hebben dan 3 m en een grotere bouwhoogte dan 5 m. 

7. Een overkapping mag geen grotere bouwhoogte hebben dan 3 m. 

8. Binnen de aanduiding ' bebouwingsvrije zone' mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

9. De totale oppervlakte aan woningen, losstaande (woon)gebouwen en overkappingen mag niet meer dan het in 

de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' aangegeven percentage van de kavel bedragen. 

 

 

 

 

 

 

49.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
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1. Een terreinafscheiding mag: 

a. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich aan de achterzijde van een woning bevindt; 

b. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich naast de woning bevinden en niet dichter bij een 

weg komt dan de naar de weg gekeerde gevels van de woning of het verlengde van deze gevels; 

c. een bouwhoogte van maximaal 1,5 m hebben als deze zich tussen een weg en de gevels van een woning of 

het verlengde hiervan bevindt. 

2. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, anders dan een terreinafscheiding en een overkapping mag een 

bouwhoogte van maximaal 5 m hebben. 

3. Binnen de aanduiding 'bebouwingsvrije zone' mogen geen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden 

gebouwd. 

49.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

49.3.1  Uitzonderingen 

Indien de bouwvoorschriften vanwege de oppervlakte van een perceel leiden tot het niet mogelijk maken van de 

bouw van een woning en een losstaande gebouw of overkapping dan is het mogelijk om toch deze bouwwerken te 

kunnen bouwen door dichter bij een erfgrens te bouwen en om af te wijken van de gegeven maten, percentages en 

oppervlaktes tot maximaal 10%. Een woning en een losstaand gebouw mogen niet dichter dan 2 m vanaf een 

erfgrens worden gebouwd. 

 

49.3.2  Voorwaarden 

Dit kan als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit alleen doen, als zij van mening is dat 

hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de woonsituatie; 

c. de verkeersveiligheid; 

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

49.4  Gebruiksvoorschrift 

Gastenverblijven en een verblijf voor een nanny binnen een woning mogen maximaal 40 m2 bedragen en geen eigen 

toegang van buiten hebben. 
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Artikel 50  Woongebied - III 

50.1  Bestemmingsomschrijving 

1. De gronden met de bestemming 'Woongebied - III' zijn bestemd voor woningen. 

2. Woningen die ten tijde van het van kracht worden van dit ruimtelijk ontwikkelingsplan legaal verblijfsrecreatief, 

als tweede woning of voor een andere functie worden gebruikt, mogen deze functie blijven vervullen. 

50.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Woongebied - III' is aan een aantal voorschriften gebonden. Dit zijn: 

 

50.2.1  Gebouwen 

1. Per kavel is één woning toegestaan. 

2. Een woning mag: 

a. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan 5 m waarbij niet gemeten wordt conform de wijze van meten, 

maar gemeten wordt vanaf het hoogste punt van de kavel, met uitzondering van: 

 woningen op de percelen 4-A-2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092 en 2093 

(Terrace, kavel 51 t/m 61), en de percelen 4-A-2360, 2361, 2362 en 2363 (West, nummers 228 t/m 231) 

welke een goothoogte mogen hebben die niet hoger is dan 6 meter en een bouwhoogte mogen hebben 

die niet hoger is dan 9 meter waarbij niet gemeten wordt conform de wijze van meten, maar gemeten 

wordt vanaf het hoogste punt van de kavel;' 

 woningen op de kavels zoals aangegeven in de tabel in bijlage 2 bij deze voorschriften waarvan de 

bouwhoogte niet hoger mag zijn dan de bij het betreffende kavel behorende maximale hoogte in meters 

boven NMP. 

b. alleen vrijstaand worden gebouwd; 

c. niet kleiner zijn dan 200 m²; 

d. op niet minder dan 3 m van de zijdelings erfgrens en achtererfgrens worden gebouwd en op niet minder dan 

5 m van een voorerfgrens worden gebouwd. 

3. Losstaande gebouwen bij een woning zijn niet toegestaan. 

4. Een overkapping mag geen grotere bouwhoogte hebben dan 3 m. 

5. De totale oppervlakte van de woning en overkappingen mag niet meer dan het in de aanduiding 'maximum 

bebouwingspercentage' aangegeven percentage van de kavel bedragen. 

 

50.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een terreinafscheiding mag: 

a. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich aan de achterzijde van een woning bevindt; 

b. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich naast de woning bevinden en niet dichter bij een 

weg komt dan de naar de weg gekeerde gevels van de woning of het verlengde van deze gevels; 

c. een bouwhoogte van maximaal 1,5 m hebben als deze zich tussen een weg en de gevels van een woning of 

het verlengde hiervan bevindt. 

2. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, anders dan een terreinafscheiding en een overkapping mag een 

bouwhoogte van maximaal 5 m hebben. 
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50.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

50.3.1  Uitzonderingen 

Het is mogelijk om een woning dichter bij een erfgrens te bouwen. 

 

50.3.2  Voorwaarden 

1. Dit kan als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit alleen doen, als zij van mening is dat 

hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de woonsituatie; 

c. de verkeersveiligheid; 

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

2. Een gebouw mag niet dichter dan 2 m vanaf een erfgrens worden gebouwd. 
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Artikel 51  Woongebied - Landschappelijk  1 

51.1  Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming 'Woongebied - Landschappelijk' zijn bestemd voor woningen in een landschappelijke 

omgeving. 

51.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Woongebied - Landschappelijk' is aan een aantal voorschriften 

gebonden. Dit zijn: 

 

51.2.1  Gebouwen 

1. Per kavel is één woning toegestaan. 

2. Een woning mag:  

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. uit niet meer bouwlagen bestaan dan het in de aanduiding 'maximaal aantal bouwlagen' aangegeven aantal; 

d. niet groter zijn dan 500 m²; 

e. op niet minder dan 30 m vanaf een klifrand worden gebouwd; 

f. op niet minder dan 10 m van een erfgrens worden gebouwd; 

g. worden voorzien van losstaande bij de woning behorende gebouwen en overkappingen met een totaal 

maximaal oppervlakte van 30 m² en een bouwhoogte van 3 m. 

3. Ter plaatse van de aanduiding 'landschappelijk wonen 3' mag een woning: 

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. uit niet meer bouwlagen bestaan dan het in de aanduiding 'maximaal aantal bouwlagen' aangegeven aantal; 

d. worden gebouwd op een kavel van minimaal 0,5 hectare;  

e. op niet minder dan 50 m van een andere woning worden gebouwd; 

f. op niet minder dan 10 m van een erfgrens worden gebouwd; 

g. worden voorzien van losstaande bij de woning behorende gebouwen en overkappingen met een totaal 

maximale oppervlakte van 30 m² en een bouwhoogte van 3 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
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1. Een terreinafscheiding mag: 

a. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich aan de achterzijde van een woning bevindt; 

b. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich naast de woning bevinden en niet dichter bij een 

weg komt dan de naar de weg gekeerde gevels van de woning of het verlengde van deze gevels; 

c. een bouwhoogte van maximaal 1,5 m hebben als deze zich tussen een weg en de gevels van een woning of 

het verlengde hiervan bevindt. 

2. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, anders dan een terreinafscheiding en een overkapping mag een 

bouwhoogte van maximaal 5 m hebben. 

3. Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag op niet minder dan 20 meter van een klifrand worden gebouwd. 
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Artikel 52  Woongebied - Landschappelijk 2 

52.1  Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming 'Woongebied - Landschappelijk 2' zijn bestemd voor woningen in een 

landschappelijke omgeving. 

52.2  Bouwverbod 

In verband met de opvang, de berging en de afvoer van (regen)water en met de landschappelijke kwaliteiten van de 

gronden en de directe omgeving, is het verboden op de gronden te bouwen, tenzij het Bestuurscollege een 

vrijstelling van dit verbod verleent. 

52.3  Vrijstelling van het bouwverbod 

1. Het Bestuurscollege kan vrijstelling verlenen van het hiervoor genoemde bouwverbod en bouwwerken toestaan 

die voldoen aan het gestelde in lid 4 indien: 

a. uit onderzoek blijkt dat de te realiseren bouwwerken geen afbreuk doen aan het opvangen, het bergen en 

het afvoeren van (regen)water en aan de landschappelijke kwaliteiten; 

b. uit een terreininrichtingsplan blijkt dat de terreininrichting geen afbreuk doet aan het opvangen, het bergen 

en het afvoeren van (regen) en aan de landschappelijke kwaliteiten. 

2. Het Bestuurscollege is bevoegd om voorschriften aan de vrijstelling te verbinden ten aanzien van: 

a. de ligging en de omvang van de kavels; 

b. de situering van de woningen op de kavels; 

c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Deze voorschriften zijn aanvullend op de bouwvoorschriften van lid 4 of komen daarvoor in de plaats indien de 

voorschriften van de vrijstelling in strijd zijn met de bouwvoorschriften van lid 4. 

52.4  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Woongebied - Landschappelijk 2' is aan een aantal voorschriften 

gebonden. Dit zijn: 

 

52.4.1  Gebouwen 

1. Per kavel is één woning toegestaan. 

2. Een woning mag: 

a. een goothoogte hebben die niet hoger is dan in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven goothoogte; 

b. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

c. uit niet meer bouwlagen bestaan dan het in de aanduiding 'maximaal aantal bouwlagen' aangegeven aantal; 

d. op niet minder dan 25 m van een andere woning worden gebouwd; 

e. op niet minder dan 10 m van een erfgrens worden gebouwd; 

f. worden voorzien van losstaande bij de woning behorende gebouwen en overkappingen met een totaal 

maximaal oppervlakte van 30 m² en een bouwhoogte van 3 m. 

3. Het aantal woningen mag niet meer dan 55 bedragen. 
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52.4.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

1. Een terreinafscheiding mag: 

a. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich aan de achterzijde van een woning bevindt; 

b. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich naast de woning bevinden en niet dichter bij een 

weg komt dan de naar de weg gekeerde gevels van de woning of het verlengde van deze gevels; 

c. een bouwhoogte van maximaal 1,5 m hebben als deze zich tussen een weg en de gevels van een woning of 

het verlengde hiervan bevindt. 

2. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, anders dan een terreinafscheiding en een overkapping mag een 

bouwhoogte van maximaal 5 m hebben. 
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Artikel 53  Woongebied - Uit te werken 

53.1  Bestemmingsomschrijving 

1. De gronden met de bestemming 'Woongebied - Uit te werken' zijn bestemd voor woningen en woongebouwen. 

2. Binnen de bestemming zijn ook crèche, maatschappelijke voorzieningen, dienstverlening, sportbeoefening, 

crèches, winkels, minimarkets en buurtsupermarkten toegestaan voor zover deze geen afbreuk doen aan de 

woonfunctie. 

3. In het gebied ten noorden van de Kaminda Lagun zijn tevens land- en tuinbouwactiviteiten toegestaan. 

53.2  Uitwerkingsvoorschriften 

53.2.1  Bouwen 

Alvorens op basis van deze bestemming een bouwvergunning te kunnen verlenen, moet het Bestuurscollege deze 

bestemming eerst geheel of gedeeltelijk uitwerken en een uitwerkingsplan vaststellen. Het uitwerkingsplan moet wat 

betreft de woningen en woongebouwen in overeenstemming zijn met de bouwvoorschriften van de bestemming 

Woongebied I, Woongebied II of een combinatie van deze bestemmingen. 

De uitwerkingsplicht is niet van toepassing op terrein die al voor woningbouw zijn verkaveld op het moment van de 

vaststelling van dit ruimtelijke ontwikkelingsplan. Voor deze terreinen gelden de voorschriften van de bestemming 

Woongebied - I. 

 

53.2.2  Algemeen 

Bij een uitwerking moet: 

a. gekomen worden tot een goede afstemming van de woonfunctie met de agrarische functie in die zin dat de 

woonfunctie geen hinder ondervindt van de agrarische functie en omgekeerd; 

b. uit onderzoek worden aangetoond dat de voorgenomen bebouwing en het voorgenomen gebruik geen 

significant negatieve effecten hebben op de ecologische en natuurlijke waarden van het terrein en de omgeving; 

c. bij het leggen van een woonfunctie worden gemotiveerd waarom de gronden niet agrarisch (kunnen) worden 

gebruikt;  

d. rekening worden gehouden met het voorkomen van stofoverlast; 

e. rekening worden gehouden met een goede infiltratie, berging of afvoer van hemelwater; 

f. rekening gehouden worden met landschappelijke en cultuurhistorische waarden; 

g. de hoofdontsluiting van een uit te werken gebied aan te sluiten op de bestaande infrastructuur; 

h. aangetoond worden dat het initiatief ten behoeve waarvan wordt uitgewerkt financieel en economisch haalbaar 

is; 

i. rekening worden gehouden met de bereikbaarheid voor de brandweer en andere hulpdiensten, 

bluswatervoorzieningen en opstelplaatsen voor brandweervoertuigen; 

j. voldoende ruimte zijn gecreëerd voor groenvoorzieningen, speelvoorzieningen en maatschappelijke 

voorzieningen; 

k. moet rekening worden gehouden met de door het bestuurscollege in een jaarlijks op te stellen beleidsregel 

aangegeven percentages sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en middenstandswoningen; 

l. in overeenstemming zijn met een goedgekeurd verkavelingsplan als bedoeld in artikel 63.7 . 

 

 

53.2.3  Procedure 
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Het Bestuurscollege stelt een uitwerking van deze bestemming niet eerder vast, dan nadat een ontwerp-besluit 

gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze termijn in de 

gelegenheid is gesteld een zienswijze in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in minimaal 

twee in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het eilandgebied verspreid 

worden. 

53.3  Vrijstelling verbod verlenen bouwvergunning 

53.3.1  Mogelijkheid tot vrijstelling 

Op het moment dat een ontwerp-uitwerkingsplan gereed is, kan het Bestuurscollege vrijstelling verlenen van het 

verbod om een bouwvergunning te verlenen en op basis van deze vrijstelling de bouwvergunning verlenen. De 

vrijstelling moet vergezeld gaan van een goede ruimtelijke onderbouwing waaruit blijkt dat het betreffende 

bouwplan past in een ontwerp-uitwerkingsplan. Een vrijstelling kan niet eerder worden verleend dan vooraf van de 

eilandsraad een verklaring van geen bezwaar is ontvangen. 

Voordat een ontwerp-uitwerkingsplan gereed is, kan het Bestuurscollege vrijstelling verlenen van het bouwverbod 

voor de verbouw en de herbouw van bestaande bebouwing. Uitbreiding tot maximaal 10% van de oppervlakte van 

de bestaande gebouwen is eveneens met vrijstelling toegestaan. 

 

53.3.2  Procedure 

Het Bestuurscollege verleent niet eerder een vrijstelling, dan nadat een ontwerp-besluit gedurende vijftien dagen 

voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een 

zienswijze in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in minimaal twee in het Nederlands en in 

het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het eilandgebied verspreid worden. 
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Artikel 54  Leiding - Water (Dubbelbestemming) 

54.1  Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming 'Leiding - Water' zijn naast de andere bestemmingen bestemd voor een leiding ten 

behoeve van de distributie van water.  

54.2  Bouwverbod 

Hoewel wellicht in andere bestemmingen bouwmogelijkheden zijn gegeven, is het op basis van deze 

dubbelbestemming niet toegestaan om te bouwen op de gronden waarop deze bestemming betrekking heeft. 

54.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

Het Bestuurscollege kan vrijstelling verlenen van het hiervoor genoemde bouwverbod en bouwwerken conform de 

andere bestemmingen toestaan, indien uit onderzoek is gebleken dat de betreffende gebouwen of bouwwerken 

geen gebouwen zijnde geen afbreuk doen aan de bereikbaarheid en de functionaliteit van de waterleiding. 
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Artikel 55  Waarde - Archeologie (Dubbelbestemming) 

55.1  Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie' zijn naast de andere bestemmingen bestemd voor het 

behoud en het herstel van de archeologische waarden. Deze functie gaat boven de functies van de andere 

bestemmingen. 

55.2  Bouwverbod 

Hoewel wellicht in de andere bestemmingen bouwmogelijkheden zijn gegeven, is het op basis van deze 

dubbelbestemming niet toegestaan om te bouwen op de gronden waarop deze bestemming betrekking heeft. 

55.3  Vrijstelling van het bouwverbod 

Het Bestuurscollege kan vrijstelling verlenen van het hiervoor genoemde bouwverbod en bouwwerken conform de 

andere bestemmingen toestaan, indien uit onderzoek is gebleken dat de betreffende gebouwen of bouwwerken 

geen gebouwen zijnde geen afbreuk doen aan de archeologische waarden. 
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Artikel 56  Waarde - Beschermd stadsgezicht (Dubbelbestemming) 

56.1  Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming 'Waarde - Beschermd stadsgezicht' zijn naast de andere bestemmingen bestemd 

voor het behoud, het herstel en de uitbouw van de cultuurhistorische en monumentale waarden en kwaliteiten van 

het beschermd stadsgezicht. 

56.2  Bouwvoorschriften 

Aanvullend op de bouwvoorschriften van de andere bestemmingen gelden de volgende bouwvoorschriften: 

a. nieuwe gebouwen moeten in dezelfde afmetingen als bestaande gebouwen worden gerealiseerd; 

b. historische rooilijnen, bebouwingsstructuren en bebouwingsdichtheden dienen behouden te worden; 

c. historistische stegen en paden mogen niet worden bebouwd; 

d. de geleding en de breedte van een gevel moeten aansluiten op het karakteristieke straat- en bebouwingsbeeld; 

e. de gevels van een gebouw moeten worden voorzien van staande ramen; 

f. de ramen moeten regelmatig over een gevel worden verdeeld; 

g. gebouwen moeten een duidelijke horizontale geleding te krijgen door een regelmatige situering van ramen en 

gevelvlakken in de gevel; 

h. de gebouwen moeten worden voorzien van cultuurhistorische verantwoorde kleurstellingen; 

i. de gebouwen mogen niet worden voorzien van afdaken die het straat- en bebouwingsbeeld en de 

cultuurhistorische waarden nadelig beïnvloeden; 

j. technische voorzieningen zoals airco's mogen vanuit de openbare ruimte niet zichtbaar zijn; 

k. schoorstenen en geveltoevoegingen mogen geen afbreuk doen aan de waarde van het beschermd stadsgezicht. 

56.3  Voorwaarden bouwvergunning 

Het bestuurscollege is bevoegd met het oog op de bescherming van het beschermd stadsgezicht voorwaarden aan 

een bouwvergunning te verbinden. 

56.4  Vrijstelling 

Het Bestuurscollege kan vrijstelling verlenen van het bouwen van nieuwe gebouwen in dezelfde afmetingen als 

bestaande gebouwen als dit vereist is om woningen aan constructie-, gebruiks- en veiligheidseisen van de 

bouwregelgeving te laten voldoen. 
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Artikel 57  Waarde - Cultuurlandschap (Dubbelbestemming) 

57.1  Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming 'Waarde – Cultuurlandschap' zijn naast de andere bestemmingen bestemd voor het 

behoud, het herstel en de uitbouw van de kwaliteit van het aanwezige cultuurlandschap. 

57.2  Aanlegvergunning 

57.2.1  Activiteiten 

Sommige werkzaamheden mogen, gelet op het karakter van het cultuurlandschap, niet worden verricht zonder 

vergunning van het Bestuurscollege. Het betreft hier de volgende activiteiten: 

a. het veranderen van het verloop van wegen en paden; 

b. het kappen of verwijderen van hagen; 

c. het ophogen en afgraven van gronden; 

d. het aanbrengen van beplanting met een oppervlakte van meer dan … m2. 

 

57.2.2  Voorwaarden 

Het Bestuurscollege kan deze vergunning alleen verlenen als de waarden, de instandhouding en de kwaliteit van het 

waardevolle cultuurlandschap niet worden aangetast. 

 

57.2.3  Normaal onderhoud 

Voor het verrichten van normaal onderhoud is geen aanlegvergunning nodig. 
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Artikel 58  Waarde - Kueba (Dubbelbestemming) 

58.1  Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming 'Waarde - Kueba' zijn naast de andere bestemmingen bestemd voor het behoud, het 

herstel en de uitbouw van de kwaliteit van grotten. Deze functie gaat boven de functies van de andere 

bestemmingen. 

58.2  Bouwverbod 

Hoewel wellicht in de andere bestemmingen bouwmogelijkheden zijn gegeven, is het op basis van deze 

dubbelbestemming niet toegestaan om te bouwen op de gronden waarop deze bestemming betrekking heeft. 

58.3  Vrijstelling van het bouwverbod 

Het Bestuurscollege kan vrijstelling verlenen van het hiervoor genoemde bouwverbod en bouwwerken conform de 

andere bestemmingen toestaan, indien uit onderzoek is gebleken dat de gebouwen of bouwwerken geen gebouwen 

zijnde geen afbreuk doen aan de kwaliteit en het behoud van de grotten en de grotten qua veiligheid en 

fundeermogelijkheden niet in de weg staan. 
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Artikel 59  Waarde - Waardevolle boom (Dubbelbestemming) 

59.1  Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming 'Waarde – Waardevolle boom' zijn naast de andere bestemmingen bestemd voor 

het behoud, het herstel en de uitbouw van de kwaliteit van de ter plaatse aanwezige beschermingswaardige bomen. 

Deze functie gaat boven de functies van de andere bestemmingen. 

59.2  Bouwverbod 

Hoewel wellicht in de andere bestemmingen bouwmogelijkheden zijn gegeven, is het op basis van deze 

dubbelbestemming niet toegestaan om te bouwen op de gronden waarop deze bestemming betrekking heeft. 

59.3  Vrijstelling van het bouwverbod 

Het Bestuurscollege kan vrijstelling verlenen van het hiervoor genoemde bouwverbod en bouwwerken conform de 

andere bestemmingen toestaan, indien uit onderzoek is gebleken dat de gebouwen of bouwwerken geen gebouwen 

zijnde geen afbreuk doen aan de kwaliteit en het behoud van de beschermingswaardige bomen. 
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Artikel 60  Waterberging (Dubbelbestemming) 

60.1  Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming 'Waterberging' zijn naast de andere bestemmingen bestemd voor het opvangen en 

het bergen van water. 

60.2  Bouwverbod 

Hoewel wellicht in de andere bestemmingen bouwmogelijkheden zijn gegeven, is het op basis van deze 

dubbelbestemming niet toegestaan om te bouwen op de gronden waarop deze bestemming betrekking heeft. 

60.3  Vrijstelling van het bouwverbod 

Het Bestuurscollege kan vrijstelling verlenen van het hiervoor genoemde bouwverbod en bouwwerken conform de 

andere bestemmingen toestaan, indien uit onderzoek is gebleken dat de gebouwen of bouwwerken geen gebouwen 

zijnde geen afbreuk doen aan de waterbergende functie van het gebied. 
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Hoofdstuk 3  ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 

Artikel 61  Anti-dubbeltelvoorschrift 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of 

alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. Bij de toepassing 

van het vorenstaande wordt binnen de bestemmingen Open Landschap en Agrarisch - Kunuku uitgegaan van de 

verkavelingen en kavelgrenzen op het moment van het van kracht worden van het ruimtelijk ontwikkelingsplan. Deze 

verkavelingen en kavelgrenzen zijn bepalend voor de bouwmogelijkheden op de betreffende percelen. 
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Artikel 62  Algemene bestemmingsomschrijving 

Binnen een bestemming zijn niet alleen gebouwen toegestaan. Binnen een bestemming vallen ook bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, wegen, paden waterlopen, groenvoorzieningen, parkeerplaatsen, terreinen, 

nutsvoorzieningen en verhardingen. 
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Artikel 63  Algemene bouwvoorschriften 

63.1  Reclameborden 

Een reclamebord mag geen grotere oppervlakte hebben dan 1 m² en moet voldoen aan het reclamebeleid. Het 

Bestuurscollege kan vrijstelling verlenen van de hiervoor genoemde maat, indien het betreffende reclamebord geen 

afbreuk doet aan het straat- en bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden.  

63.2  Zend- en antennemasten 

1. Bestaande zend- en antennemasten mogen direct nabij de bestaande masten worden herbouwd, inclusief de bij 

deze zend- en antennemasten behorende bouwwerken. 

2. Ter plaatse van de aanduiding 'antennemast' mogen nieuwe antennemasten worden gebouwd. Deze mogen 

geen grotere bouwhoogte hebben dan 30 m. 

63.3  Trafostations 

Een trafostation mag in een erfgrens worden gebouwd. 

63.4  Bouwen vanaf hoogwaterlijn 

1. Er moet op een afstand van minimaal 15 m vanaf de hoogwaterlijn worden gebouwd, met uitzondering van 

bouwwerken ten behoeve van de openbare recreatie. 

2. Het Bestuurscollege kan vrijstelling verlenen van de hiervoor genoemde afstand indien: 

a. de oppervlakte van een kavel hiertoe aanleiding geeft; 

b. het een bouwwerk in het kader van het algemeen belang betreft; 

c. het een niet overdekt zwembad betreft. 

3. De vrijstelling kan worden verleend indien wordt aangetoond dat het dichter bouwen op de hoogwaterlijn, 

inclusief de fundering, geen nadelige invloed heeft op de waarden en de kwaliteiten van het marinepark. 

63.5  Parkeren 

1. Het Bestuurscollege kan pas een bouwvergunning verlenen nadat door de initiatiefnemer is aangetoond dat er 

voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Er is sprake van voldoende parkeerplaatsen indien het aantal 

overeenkomt met de aantallen genoemd in de beleidsregel 'Parkeren'. 

2. Het Bestuurscollege kan vrijstelling verlenen van de aanleg van voldoende parkeerplaatsen indien in de directe 

nabijheid voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn of het bouwinitiatief is gelegen in het centrum van Kralendijk 

of het de verbouw van een beschermingswaardig pand betreft. 

3. Er kan geen vrijstelling voor de aanleg van voldoende parkeerplaatsen worden verleend indien het initiatief een 

uitbreiding van een gebouw met een al verleende vrijstelling voor het aantal parkeerplaatsen betreft. 

63.6  Bouwen aan een weg 

Een hoofdgebouw dient toegankelijk te zijn vanaf de openbare weg. 
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63.7  Bouwen met verkavelingsplan 

1. Een bouwvergunning voor het bouwen een (hoofd)gebouw op een perceel dat onderdeel uitmaakt van een 

verkaveling van drie kavels of meer kan alleen worden verleend nadat voor deze verkaveling een 

verkavelingsplan door het Bestuurscollege is goedgekeurd en het bouwplan in overeenstemming is met het 

verkavelingsplan dan wel de door het Bestuurscollege aan de goedkeuring verbonden voorschriften. 

2. Een verkavelingsplan: 

a. houdt in ieder geval rekening met de aanwezige of potentiële natuurlijke, ecologische, landschappelijke, 

cultuurhistorische en archeologische waarden en met de afvoer van regenwater; 

b. bevat een beschrijving van de openbare ruimte waaruit blijkt op welke wijze en in welke mate de openbare 

ruimte een bijdrage levert aan het woon- en leefgenot; 

c. houdt rekening met de bereikbaarheid voor de brandweer en andere hulpdiensten, bluswatervoorzieningen 

en opstelplaatsen voor brandweervoertuigen en gaat vergezeld van een advies van de brandweer; 

d. bevat tenminste 30% van de oppervlakte van het verkavelingsplan aan openbare ruimte inclusief wegen, 

groen- en speelvoorzieningen; 

e. is in overeenstemming met de voorschriften van dit ruimtelijk ontwikkelingsplan; 

f. bevat een beschrijving van de wijze waarop en wanneer de hoofdgebouwen worden aangesloten op de 

ondergrondse en bovengrondse infrastructuur; 

g. voorziet in voldoende parkeerplaatsen ten behoeve van te realiseren gebouwen; 

h. neemt de door het Bestuurscollege jaarlijks vastgestelde kwalitatieve en kwantitatieve woningbehoefte in 

acht. 

3. Het Bestuurscollege stelt een verkavelingsplan niet eerder vast, dan nadat een ontwerp-verkavelingsplan 

gedurende vijftien dagen voor eenieder ter inzage heeft gelegen en eenieder gedurende deze termijn in de 

gelegenheid is gesteld een zienswijze in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in 

minimaal twee in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het 

eilandgebied verspreid worden.  Deze procedure hoeft niet doorlopen te worden indien voor het betreffende 

gebied een uitwerkingsplan moet worden vastgesteld. 

4. Het Bestuurscollege is bevoegd bij de vaststelling van een verkavelingsplan vrijstelling te verlenen van de in dit 

ruimtelijk ontwikkelingsplan voorkomende hoogtes, aantallen, oppervlakten en percentages. 

5. Het Bestuurscollege is met het oog op een goede ruimtelijke ontwikkeling, een evenwichtige opbouw van de 

woningvoorraad en het woongenot en de leefbaarheid bevoegd om voorwaarden te verbinden aan de 

goedkeuring van het verkavelingsplan. 

6. Bij de beoordeling of voor een verkaveling een verkavelingsplan vereist is wordt uitgegaan van percelen en 

terreinen zoals deze op het moment van vaststelling van dit ruimtelijk ontwikkelingsplan aanwezig zijn. Na de 

vaststelling van dit ruimtelijk ontwikkelingsplan op een kavel of terrein gerealiseerde gebouwen worden in de 

beoordeling voor het wel of niet moeten maken van een verkavelingsplan meegenomen. 

63.8  Infrastructuur 

1. Een bouwvergunning voor het bouwen van een hoofdgebouw binnen de bebouwde kom kan alleen worden 

verleend, nadat de voor de bouw en het gebruik van dit hoofdgebouw vereiste infrastructuur in de vorm van 

minimaal een verharde weg en electra- en wateraansluitingen aanwezig is. 

2. Het Bestuurscollege kan vrijstelling van het hiervoor bepaalde verlenen indien onomstotelijk wordt aangetoond 

dat de vereiste infrastructuur binnen twee jaren na het verlenen van de bouwvergunning gerealiseerd is. 
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63.9  Relatie overige vergunningen 

Een bouwvergunning kan alleen worden verleend indien een voor de uitvoering en het gebruik van het 

bouwwerkvereiste aanlegvergunning, natuurvergunning, milieuvergunning en monumentenvergunning is afgegeven. 

63.10  Zonnepanelen 

Op een dak van een gebouw en op een bouwwerk geen gebouw zijnde mogen zonnepanelen worden geplaatst met 

uitzondering van gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde welke zijn gelegen binnen de bestemming 

Beschermd Stadsgezicht. 

63.11  Dakkapellen 

Het is toegestaan in het dak een dakkapel te realiseren, mits deze: 

a. in het achterdakvlak of in het zijvlak wordt gebouwd; 

b. een plat dak heeft gemeten en vanaf de voet van een dakkapel (laagste punt) geen grotere hoogte heeft dan 

1,50 m; 

c. geen grotere lengte heeft van 30% van de daklijn 

d. minimaal 0,5 m onder de nok blijft. 

 

63.12  Veiligheidszone 

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone' mogen geen nieuwe gebouwen worden gebruikt voor een functie 

waarbij de aanwezigheid van de ter plaatse aanwezige ontplofbare stoffen gevaar kan opleveren. 

63.13  Luchtvaartverkeerszone 

Ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerszone' gelden vanuit luchtverkeersveiligheid aanvullende 

voorschriften ten aanzien van de bouwhoogte van gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde. Deze 

bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse in de aanduiding met de aanduiding 'hoogteligging 

luchtvaartverkeerszone (m)' is aangegeven, met dien verstande dat op de kavels langs de EEG Boulevard in de zone 

van een bouwhoogte van 0 m gerekend van de 10 mlijn in het kader van de luchtverkeersveiligheid tot de volgende 

bouwhoogten mag worden gebouwd: 

a. op 7 m vanaf de 10 mlijn in noordelijke richting: maximaal 9 m; 

b. op 7-14 m vanaf deze lijn: maximaal 8 m; 

c. op 14-21 m vanaf deze lijn: maximaal 7 m; 

d. op 21-28 m vanaf deze lijn: maximaal 6 m; 

e. op 28-35 m vanaf deze lijn: maximaal 5 m; 

f. op 35-42 m vanaf deze lijn: maximaal 4 m; 

g. op 42-49 m vanaf deze lijn: maximaal 3 m; 

h. op 49-56 m vanaf deze lijn: maximaal 2 m; 

i. op 56-63 m vanaf deze lijn: maximaal 1 m; 

j. vanaf 63 m vanaf deze lijn: 0 m. 

Bovenstaande maximale bouwhoogten komen in de plaats van de ingevolge de ter plaatse aanwezige bestemmingen 

toegestane maximale bouwhoogten als de bovenstaande bouwhoogten lager zijn dan de ingevolge de bestemmingen 

toegelaten maximale bouwhoogten. 
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63.14  Geluidszone vliegveld 

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidszone vliegveld' mogen geen gebouwen ten behoeve van geluidsgevoelige 

functies worden gebouwd. 
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Artikel 64  Algemene gebruiksvoorschriften 

64.1  Algemeen 

Het is verboden de gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en terreinen te gebruiken of te laten gebruiken in 

strijd met de bestemming en de voorschriften. Onder een gebruik in strijd met de bestemming wordt verstaan een 

gebruik anders dan een gebruik overeenkomstig de toegestane gebouwen. Het Bestuurscollege kan op verzoek 

vrijstelling van dit verbod verlenen indien dit gebruik niet leidt tot hinder of overlast, verkeersgevaarlijke situaties of 

een beperking van het gebruik van aangrenzende percelen.  

64.2  Strijdig gebruik 

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen en voorschriften, wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van de gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, 

vaar- en/of vliegtuigen en stalling van containers; 

b. het gebruik van de gronden voor de stalling en opslag van containers voor een periode langer dan één jaar, met 

uitzondering van de terreinen waar ingevolge de bestemming opslag van containers  is toegestaan; 

c. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond, bodemspecie en 

puin, voor het storten van vuil, anders dan ten behoeve van de uitvoering krachtens de bestemming toegelaten 

bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden; 

d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting; 

e. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen. 

64.3  Onverhard terrein 

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen en voorschriften, wordt in ieder geval gerekend het niet 

waterdoorlatend verharden van een terrein voor meer dan 65%. 

64.4  Parkeren 

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen en voorschriften, wordt in ieder geval gerekend een gebruik 

waarvoor op eigen terrein niet voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn of worden gerealiseerd. 

Het Bestuurscollege kan vrijstelling verlenen van het vereiste van voldoende parkeerplaatsen indien: 

a. in de directe nabijheid voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn; of 

b. het gebruik plaatsvindt in het centrum van Kralendijk; 

c. of het een gebruik van een beschermingswaardig pand betreft. 

Er is sprake van onvoldoende parkeerplaatsen indien het te realiseren aantal niet overeenkomt met de aantallen 

genoemd in de beleidsregel 'Parkeren'. 

64.5  Verblijfsrecreatief gebruik woning 

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen en voorschriften, wordt in ieder geval gerekend een geheel 

of gedeeltelijk gebruik van een woning en een daarbij behorend losstaand gebouw voor verblijfsrecreatie, met 

uitzondering van een woning waar op basis van dit ruimtelijk ontwikkelingsplan een verblijfsrecreatieve functie is 

toegestaan. Dit verbod geldt niet voor woningen in de wijk Sabadeco op een kavel groter dan 2.500 m2. 



   

   
142/162  

Een woning mag deels verblijfsrecreatief worden gebruikt mits dit ondergeschikt is aan de woonfunctie en de woning 

het uiterlijk aanzien van een woning behoudt. Ten hoogste 20% van de woning mag gebruikt worden voor het 

verblijfsrecreatief gebruik, maar nooit meer dan 30 m². Het verblijfsrecreatief gebruik mag geen afbreuk doen aan 

het woon- en leefklimaat en mag niet leiden tot een verkeersaantrekkende werking die overlast geeft. Het is niet 

toegestaan vrijstaande gebouwen bij een woning verblijfsrecreatief te gebruiken. 

64.6  Gebruik woning als tweede woning 

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen en voorschriften, wordt in ieder geval gerekend een geheel 

of gedeeltelijk gebruik van een woning en een daarbij behorend losstaand gebouw als tweede woning, met 

uitzondering van bestaande woningen waar op basis van dit ruimtelijk ontwikkelingsplan een gebruik als tweede 

woning is toegestaan. 

64.7  Gebruik terreinen 

Het is verboden om gebouwen en terreinen zodanig te gebruiken dat hierdoor de natuurlijke en ecologische waarden 

van de gronden met de bestemming Natuur, Open Landschap en Agrarisch – Kunuku worden aangetast. 

64.8  Beroep en bedrijf aan huis 

Binnen een woning is het uitoefenen van een beroep of bedrijf toegestaan, mits het beroep of bedrijf ondergeschikt 

is aan de woonfunctie en de woning het uiterlijk aanzien van een woning behoudt. Ten hoogste 30% van de woning 

mag gebruikt worden voor het uitoefenen van een beroep of bedrijf, maar nooit meer dan 50 m². De beroeps- of 

bedrijfsmatige activiteiten mogen geen afbreuk doen aan het woon- en leefklimaat en niet leiden tot een 

verkeersaantrekkende werking die overlast geeft. Het beroep of bedrijf moet worden uitgeoefend door de bewoner.  

Een beroep of bedrijf aan huis is niet toegestaan binnen een woongebouw en in woningen gelegen op de terreinen 

Watervilla's (voorheen Bahia), Waterlands Village, Delfins en Ocean Breeze en in woningen langs de Kaya Nikiboko 

Noord en Zuid. Hier is geen beroep of bedrijf aan huis toegestaan. 
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Artikel 65  Algemene aanlegvoorschriften 

65.1  Aanlegvergunning 

Het is verboden zonder aanlegvergunning van het bestuurscollege de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of 

werkzaamheden uit te voeren: 

a. het ophogen, afgraven of egaliseren van gronden; 

b. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen; 

c. het verrichten van werkzaamheden die gevolgen kunnen hebben voor de waterhuishouding of de 

grondwaterstand; 

d. het verrichten van werkzaamheden die tot erosie kunnen leiden; 

e. het verharden of het aanleggen van wegen en paden; 

f. het vellen en rooien van vegetatie; 

g. het aantasten, geheel of gedeeltelijk verwijderen van cultuurhistorisch, archeologisch of geologisch waardevolle 

objecten; 

h. het verwijderen van cactushagen; 

i. het verwijderen van Palu di Sia hagen. 

65.2  Beoordelingscriteria 

Het bestuurscollege kan de aanlegvergunning alleen verlenen indien de activiteit past binnen de betreffende 

bestemming genoemde functies en geen significante afbreuk wordt gedaan aan de ter plaatse of in de omgeving 

aanwezige landschappelijke, natuurlijke, ecologische, cultuurhistorische, archeologische  of geologische waarden of 

een goede opvang of afvloeiing van regen- en oppervlaktewater. Bij een afstand van minder dan 200 m van de 

hoogwaterlijn wordt ook expliciet gekeken naar de effecten van de activiteiten op de waarden en kwaliteiten van het 

Marinepark. 

65.3  Vergunningvoorwaarden 

Het bestuurscollege is met het oog op het in stand houden, het herstel of het verbeteren van de in lid 2 genoemde 

waarden bevoegd om voorwaarden te verbinden aan de aanlegvergunning. 

65.4  Vergunningvrij 

Geen aanlegvergunning is vereist voor: 

a. het verrichten van normaal onderhoud; 

b. het verrichten van werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden op basis van een door het 

bestuurscollege goedgekeurd beheers- of onderhoudsplan of een gesloten beheersovereenkomst; 

c. het verrichten van werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden die voortvloeien uit een door het 

bestuurscollege goedgekeurd verkavelingsplan en daaraan verbonden voorwaarden; 

d. het aanbrengen van funderingen voor de bouw van een woning; 

e. het verrichten van werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden zoals genoemd in artikel 65.1 a tot en 

met e op een kavel van minder dan 1.500 m² voor zover deze zijn gelegen binnen een afstand van 200 m vanaf de 

hoogwaterlijn; 

f. het aanbrengen van een fundering ten behoeve van de bouw van een woning. 
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Artikel 66  Algemene wijzigingsbevoegdheden 

66.1  Aangewezen bouwwerken en activiteiten 

Het bestuurscollege is bevoegd het ruimtelijk ontwikkelingsplan te wijzigen voor: 

a. het toevoegen of verwijderen van de aanduiding beschermenswaardig op de plankaart; 

b. het realiseren van een nieuwe zeehaven, inclusief de daarbij behorende infrastructurele werken; 

c. het realiseren van twee nieuwe verkooppunten voor motorbrandstoffen; 

d. het realiseren van nieuwe zend- en antennemasten; 

e. initiatieven die gericht zijn op het algemeen belang of publieke voorzieningen; 

f. het realiseren van woningen die een wezenlijke bijdrage leveren aan het realiseren van sociale en middenklasse 

woningen in de huur- en koopsector; 

g. het bouwen en uitbreiden van kantoren, scholen en kerkgebouwen; 

h. het bouwen van gebouwen ten dienste van maatschappelijke functies; 

i. het bouwen van ecolodges en een ecoresort indien de ecolodges en een ecoresort voldoen aan de in bijlage 3 

opgenomen richtlijnen en het aantal ecolodges niet meer dan 15 per hectare bedraagt tot een maximum van 60 

ecolodges; 

j. landschappelijk wonen, dat wil zeggen voor woningen op een kavel van minimaal 3 hectare (per woning) binnen 

de bestemming Agrarisch - Kunuku; 

k. het realiseren van een voorzieningencluster binnen de bestemmingen Woongebied I; 

l. het realiseren van een bedrijventerrein; 

m. het wijzigen van een bestemming in en aangrenzende bestemming indien deze wijziging noodzakelijk is voor een 

uitbreiding van een bestaand gebouw of een bestaande activiteit op een perceel; 

n. het realiseren van een brandstoffenvoorziening; 

o. het realiseren van een dragracebaan; 

p. het realiseren van drinkwaterproductielocaties; 

q. het bouwen van bedrijfsmatige zonnepanelen; 

r. het realiseren van infrastructuur 

s. door de eilandsraad aangewezen gebieden, activiteiten of voorzieningen. 

66.2  Criteria 

Een wijziging als hiervoor genoemd kan alleen plaatsvinden als is aangetoond dat hierdoor geen significante afbreuk 

wordt gedaan aan:  

a. de milieusituatie; 

b. de aanwezige landschappelijke, natuurlijke en ecologische, cultuurhistorische en archeologische waarden, 

hetgeen uit een daartoe gehouden onderzoek moet blijven; 

c. de verkeersveiligheid; 

d. de woon- en leefsituatie; 

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende terreinen. 
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66.3  Procedure 

Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat een 

ontwerp-besluit gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze 

termijn in de gelegenheid is gesteld een zienswijze in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt 

in minimaal twee in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het 

eilandgebied verspreid worden. 
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Artikel 67  Algemene vrijstellingsbevoegdheden 

67.1  10%-regeling 

Het Bestuurscollege is bevoegd om tot maximaal 10% vrijstelling te verlenen van de in deze bouwvoorschriften 

voorkomende maten, afstanden, oppervlaktes en percentages doch slechts indien dit uit een oogpunt van welstand, 

bouwtechniek of duurzaamheidsambitie wenselijk is. 

67.2  Te kleine kavel 

Het bestuurscollege is bevoegd om vrijstelling te verlenen van de vereiste oppervlakte van een kavel voor het 

bouwen van een woning en andere bouwwerken indien de kavel te klein is voor het bouwen van deze bouwwerken 

en de bouwwerken niet leiden tot een verstoring van het straat- en bebouwingsbeeld. 

67.3  Aangewezen bouwwerken 

Het Bestuurscollege is bevoegd om vrijstelling te verlenen van alle bestemmingsomschrijvingen en voorschriften voor 

het bouwen van: 

a. bouwwerken die een openbare recreatieve functie ondersteunen, mits deze bouwwerken geen grotere 

oppervlakte dan 25 m² hebben en geen grotere bouwhoogte dan 4 m; 

b. zonnepanelen voor niet bedrijfsmatige opwekking en zonnepanelen binnen de bestemming Beschermd 

stadsgezicht;; 

c. mantelzorgwoningen; 

d. snacks, minimarkets, buurtsupermarkten en horeca; 

e. dagrecreatieve voorzieningen; 

f. bouwwerken ten dienste van vissers voor het fileren, schoonmaken en afleveren van vis; 

g. andere bouwwerken voor zover deze door de eilandsraad zijn aangewezen. 

67.4  Criteria 

Een vrijstelling als hiervoor genoemd kan alleen worden verleend als is aangetoond dat er behoefte is aan het 

betreffende gebouw of gebruik, er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid en er door de bouw of het 

gebruik geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. het straat- en bebouwingsbeeld;  

b. de woon- en leefsituatie; 

c. de milieusituatie; 

d. de aanwezige landschappelijke en natuurlijke waarden; 

e. de verkeersveiligheid; 

f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

 

Een vrijstelling voor snacks of minimarkets kan alleen worden verleend als wordt voldaan aan door Bestuurscollege 

vastgesteld beleid voor deze activiteiten. 
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67.5  Procedure 

Het Bestuurscollege verleent een hiervoor genoemde vrijstelling niet eerder, dan nadat een ontwerp-besluit 

gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze termijn in de 

gelegenheid is gesteld een zienswijze in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in minimaal 

twee in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het eilandgebied verspreid 

worden. 
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Artikel 68  Algemene sloopvoorschriften 

68.1  Slopen 

De in bijlage 3 van deze voorschriften genoemde gebouwen mogen alleen worden gesloopt als daarvoor een 

vergunning is verleend door het Bestuurscollege. Zij kan alleen een vergunning verlenen als: 

a. de karakteristieke hoofdvorm van het gebouw niet meer bestaat en niet zonder ingrijpende wijzigingen aan het 

gebouw kan worden hersteld; 

b. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet in stand is te houden; 

c. het om een deel of delen van een gebouw gaat/gaan die op zichzelf niet karakteristiek zijn en door sloop daarvan 

geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt. 

68.2  Wijzigingsbevoegdheid 

Het Bestuurscollege is bevoegd de in bijlage 3 opgenomen lijst te wijzigen en gebouwen of objecten toe te voegen of 

te schrappen. 

68.3  Procedure 

Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat een 

ontwerp-besluit gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze 

termijn in de gelegenheid is gesteld een zienswijze in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt 

in minimaal twee in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het 

eilandgebied verspreid worden. 
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Artikel 69  Algemene adviesbepaling 

69.1  Advies 

Het Bestuurscollege vraagt bij de hierna genoemde besluiten advies aan de bij het besluit genoemde adviesinstantie; 

 besluit tot het verlenen van een bouwvergunning voor nieuw hotel of resort: Tourism Corporation Bonaire (TCB); 

 het besluit tot het verlenen van een bouwvergunning voor het uitbreiden van een hotel, resort of 

verblijfsrecreatief gebouw: Tourism Corporation Bonaire (TCB); 

 het besluit tot het verlenen van een bouwvergunning binnen de dubbelbestemming Beschermd stadsgezicht: 

Monumentencommissie. 

 

69.2  Termijn 

Het Bestuurscollege is bevoegd een besluit te nemen indien een adviesinstantie niet binnen een redelijke door de het 

Bestuurscollege gegeven termijn advies hebben uitgebracht. 

69.3  Richtlijnen 

Het Bestuurscollege is bevoegd richtlijnen te geven ten aanzien van de uitvoering van de in dit ruimtelijk 

ontwikkelingsplan opgenomen onderzoeken en de aan te leveren informatie. De richtlijnen mogen niet beperkend 

zijn voor het onderzoek of de onderbouwing dat in het kader van een zorgvuldige planologische afweging 

noodzakelijk is. 
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Hoofdstuk 4  OVERGANGS- EN SLOTVOORSCHRIFTEN 

Artikel 70  Overgangsrecht 

70.1  Overgangsrecht bouwwerken 

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van de ter inzage legging van het onderhavige ontwerp ruimtelijk 

ontwikkelingsplan legaal aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 

bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;  

b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag 

van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

2. Het Bestuurscollege kan eenmalig vrijstelling verlenen van sublid a. voor het vergroten van de inhoud van een 

bouwwerk als bedoeld in het sublid a. met maximaal 10%. 

3. Sublid a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van 

het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning. 

70.2  Overgangsrecht gebruik 

1. Het legale gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

ronderhavige ruimtelijk ontwikkelingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

2. Het is verboden het met het ruimtelijk ontwikkelingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid a, te veranderen of 

te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar 

aard en omvang of duur wordt verkleind. 

3. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer 

dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 
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Artikel 71  Afstemming bouwverordening 

De bepalingen in de bouwverordening ten aanzien van het bouwen ten opzichte van de rooilijnen blijven bij de 

toepassing van deze voorschriften buiten toepassing. 
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Artikel 72  Slotvoorschrift 

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel: 

Voorschriften van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire 2022. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1  Lijst van niet toegestane bedrijven 

1. Bedrijven waarvan de activiteiten gevaar voor de fysieke leefomgeving op kunnen leveren; 

2. Bedrijven die veel geluid produceren, dat geluidoverlast voor de omgeving oplevert; 

3. Bedrijven waar vuurwerk of andere explosieve stoffen opgeslagen worden dat een gevaar voor de omgeving op 

kan leveren. 
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Bijlage 2  Bebouwingshoogte 
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Bijlage 3  Richtlijnen ecolodges 
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Bijlage 4  Karakteristieke gebouwen 
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Bijlage 5  Kaart hoogwaterlijn 
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Bijlage 6  Criteria hoogwaardig toerisme  



Richtlijnen hoogwaardig toerisme Bonaire 

Deze richtlijnen dienen als beleidsregel bij de toepassing van de volgende voorschriften van het 
ROB2022 met betrekking tot hoogwaardig toerisme: 

- Bestemming Centrum: artikel 22.2.1 lid 3 
- Bestemming Centrum: artikel 22.2.1 lid 4 
- Bestemming Gemengd – I: artikel 23.2.1 lid 5 
- Bestemming Recreatie – Verblijfsrecreatie: artikel 39.2.1 lid 5 

 
 

Richtlijnen 
1 Ruimtelijk 
1.1 Er is aantoonbaar zorg besteed aan een goede stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing 
1.2 Verharding heeft een hoogwaardig karakter, dus geen diabaas toplaag maar (eventueel 

doorlaatbare) bestrating. (Regen)water wordt bij voorkeur vastgehouden voor beplanting en leidt 
niet tot wateroverlast op het terrein of op aangrenzende percelen. 

1.3 De inrichting van het (semi-)openbare terrein heeft een groen karakter (minimaal 15%)  
1.4 Paden zijn veilig begaanbaar, ook voor minder valide mensen. Adequate verlichting is 

noodzakelijk. Deze heeft een hoogwaardige uitstraling en een laag energieverbruik. 
1.5 Parkeerplaatsen zijn dichtbij het hotel gelegen. Vrijstellingsmogelijkheden van de parkeernorm 

die leiden tot minder parkeerplaatsen zijn bij nieuwe verblijfsrecreatieve projecten niet 
toegestaan. 

1.6 Bij meer dan 50 units is een separate parkeerplaats voor bussen aanwezig. 
 
2 Exploitatie Algemeen 
2.1 De investeerder is bekend in de sector verblijfsrecreatie. 
2.2 De beoogd exploitant is een ervaren exploitant van hoogwaardige accommodaties of kan 

(bijvoorbeeld in het geval van een boetiekaccommodatie) aannemelijk maken dat ze aan de 
bovenkant  van de markt kunnen opereren. 

2.3 Voor kwaliteitsbehoud dient 100% van het complex in handen te zijn van de exploitant en is het 
algehele onderhoud zowel binnen als buiten en ook van de inventaris eenduidig hoogwaardig en 
in handen van de exploitant. 

2.4 Minimaal 50% van de kamers beschikt over een privéterras of –balkon. Appartementen 
beschikken altijd over privé buitenruimte met zitmeubilair. 

2.5 Het complex beschikt over een ruime was- en droogruimte dan wel een opslagruimte voor het 
linnengoed. 

2.6 De lobby beschikt over een (ook voor minder validen toegankelijk) toiletgroep, een ruimte om 
tijdelijk bagage op te slaan, een zithoek en voldoende privacy bij de incheck desk. 

2.7 Slaapkamers (inclusief badkamer) zijn groter dan 22m2, waarvan > 7,5 m2 voor sanitaire 
voorzieningen. Douches hebben wanden en deuren, geen douchegordijnen. 

2.8 Tot 20 kamers (of units) is er minimaal één suite beschikbaar. Vanaf 20 kamers (of units) zijn er 
minimaal twee suites beschikbaar.  

2.9 Barrièrevrije toegankelijkheid voor minder valide gasten met een (elektronisch) rolstoel of 
assistentie) voor openbare ruimtes en minimaal 1 kamer voor minder valide gasten of minimaal 
5% van het totaal aantal kamers. Toegankelijkheid blijkt uit: 
* minder valide parkeerplaats(en) 
* deurbreedte  
* drempelvrije toegang 
* sanitair (ook publiek) 



2.10 In alle kamers zijn minimaal 3 vrije stopcontacten (zowel 110V als 220V)  
   beschikbaar. 

2.11 Er is adequate geluidsisolatie om geluiden van buitenaf te dempen (ramen, deuren  
  en muren). 

2.12 De (bad)kamers beschikken over goede ventilatie. 
2.13 Tuinonderhoudshuis 
2.14 Afvalruimte met mogelijkheden tot scheiden van afval (op locatie waar geen overlast wordt  

 ondervonden). 
2.15 Minimaal aantal faciliteiten per schaalgrootte van de accommodatie: 

   

Bij meer dan 75 kamers/units minimaal: Bij minder dan 75 kamers minimaal: 

• 1 specialiteiten restaurant 

• 1 restaurant/koffie hoek 

• bar 

• Watersport centrum 

• Wellness Centrum/ Spa met minimaal 
fitness equipment en spa services  

• 2 winkels 

• Pin automaat 

• Beveiligingshuisje en 
beveiligingsmedewerkers 

• zwembad(en) met een minimale afmeting 
van 75m2 met publieke toiletten, douches 
en kleedkamers 

• conferentie faciliteiten met een minimale 
capaciteit van 100 m2. 

• minimaal 1 veld/baan voor een balsport 
(tennis, squash, beach tennis/volleybal, 
etc.) 

• 1 specialiteiten restaurant 

• Barfaciliteiten 

• Watersport faciliteiten 

• Spa services  

• 1 winkel 

• Beveiligingsmedewerkers  

• Zwembad(en) – grootte afhankelijk van 
het aantal kamers – met publieke toiletten 
en douches 

• Vergaderfaciliteiten met een minimale 
capaciteit van 50 m2. 

 
 
3 Toegangswegen 
3.1 Toegangswegen en manoeuvreerruimte op het terrein zijn voldoende ruim van opzet, 

hoogwaardig verhard en kennen een goede afwatering. 
3.2 Gasten hebben geen last van het verkeer van personeel en toeleveranciers. 
3.3 Het terrein en de wegen zijn adequaat verlicht. Deze heeft een hoogwaardige uitstraling en een 

laag energieverbruik. 
3.4 Reclame- en entreeborden voldoen aan de Nota Reclamebeleid én hebben een hoogwaardige 

uitstraling. 
 

4 Gebouwen en bouwwerken 
4.1 Gebouwen en bouwwerken hebben een hoogwaardige uitstraling in Caribische bouwstijl. Dit zal 

onder meer blijken uit: 

• ontwerpkwaliteit 

• materiaalgebruik 

• detaillering en afwerking 

• onderhoudstoestand 

• geluidsisolatie (generator, keuken) 

• indien ligging aan zee: de relatie met, en het zicht op, zee voor gasten dient nadrukkelijk 
gerespecteerd te zijn in het ontwerp 

• kleurstelling is níet overheersend wit of grijs maar kleurrijk 



4.2 Dit geldt voor hoofd- en bijgebouwen, maar ook voor voorzieningen als een zwembad en paden, 
omheiningen en dergelijke. 

4.3 De plafondhoogte in kamers en appartementen bedraagt minimaal 2.80 meter. 
4.4 Bij twee verdiepingen of meer zijn een of meer liften aanwezig. 
 
5 Groenvoorziening 
5.1 Er wordt ingezet op lokale en tropische plantensoorten  
5.2 Bomen en cactussen met een omtrek van meer dan 65cm (gemeten 1m boven het maaiveld) 

worden niet verwijderd bij de (ver)bouw. 
5.3 Men irrigeert bij voorkeur met hemelwater en/of gereinigd grijswater. 
5.4 Het gehele terrein dient te worden omheind om grazende dieren (geiten, ezels etc.) uit te sluiten. 
 
6 Lokale cultuur en de omgeving 
6.1 Er dient zoveel mogelijk lokaal personeel in dienst te worden genomen. 
6.2 Er dient pro-actief ingezet te worden op (interne en/of externe) training van medewerkers. 
6.3 Personeel en gasten krijgen (minimaal in hun kamer in de informatiemap) voorlichting op het 

gebied van de lokale cultuur, het milieu en de natuur. 
6.4 Negatieve effecten op de lokale cultuur dienen te worden voorkomen en de lokale gewoonten 

dienen te worden gerespecteerd. 
6.5 De kansen op werk voor lokale bewoners en/of direct omwonenden dienen te worden 

bewerkstelligd. 
6.6 Daar waar mogelijk dienen lokale tarieven (voor de lokale bevolking) gehanteerd te worden. 
6.7 Daar waar mogelijk dienen lokale (bouw)materialen en goederen te worden aangeschaft. 
6.8 Daar waar mogelijk dient met lokale bedrijven en leveranciers gewerkt te worden. 
 
7 Indiening van de plannen 
7.1 Bij het indienen van de plannen dient adequate informatie te worden overlegd in relatie tot de 

voorschriften in dit document zodat een objectieve evaluatie kan plaatsvinden door de relevante 
instantie(s), waaronder mogelijk een externe commissie. 


