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Startnotitie 

Milieueffectrapport ontwikkelingsplan Bolivia 

 

Aan:   Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) / Bestuurscollege van Bonaire 
 
Onderwerp: Milieueffectrapportage (m.e.r.) Landschapspark/Landgoed Bolivia: 
 Startnotitie Milieueffectrapport (MER) ontwikkelingsplan Bolivia,  

ten behoeve van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) 
 
Datum:  25 november 2021 – Versie 3 
  
Van:   N.J. (Nutte) Cuperus MSc, Metafoor RO, namens Bonaire Properties N.V. 

 

1. Aanleiding en achtergrond 

Voor het gebied Bolivia is een gebiedsontwikkeling beoogd. Voor het gehele gebied Bolivia is een 
visie met een Landschapspark gemaakt, dus ook voor de delen waar geen ontwikkeling plaatsvindt. 
Er wordt in een klein deel woningbouw beoogd. Tevens worden in andere kleine delen agrarische 
functies en enkele eco-resorts beoogd. Naast deze activiteiten is het voornemen om op Bolivia het 
open landschap te herstellen. Het plangebied wordt in de toekomstige situatie een Landschapspark. 
Er geldt voor de woningbouw, agrarische functies en eco-resorts geen MER-plicht.  
 
Met de onderhavige Startnotitie informeert Bonaire Properties N.V., als initiatiefnemer van het plan 
Landschapspark Bolivia, het bevoegd gezag over de voorgenomen activiteit in het ontwikkelingsplan 
Bolivia, en over het milieueffectrapport (MER) dat in het kader van het voorgenomen plan wordt 
gemaakt.1 Daarnaast verzoekt Bonaire Properties N.V. het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) om het 
plan voor het gebied Bolivia (ook wel te noemen het ruimtelijk ontwikkelingsplan Bolivia) op te 
nemen in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB), dan wel om een separaat Ruimtelijk 
Ontwikkelingsplan Bolivia in procedure te brengen en vast te stellen, en het hiertoe benodigde 
besluit te nemen. 
 
Gelet op de wet- en regelgeving van Bonaire inzake een milieueffectrapportage (m.e.r.) zou bepleit 
kunnen worden dat voor het ruimtelijk ontwikkelingsplan Bolivia geen milieueffectrapport (MER) 
hoeft te worden opgesteld. Ten behoeve van de zorgvuldigheid in de planafweging en 
besluitvorming, wordt er voor het plan Bolivia een MER opgesteld. 
 
De regelgeving in de Eilandsverordening natuurbeheer Bonaire is niet van toepassing. Hierin wordt 
niet gesproken over ontwikkelingsplannen. Ook zijn de activiteiten genoemd in het Eilandsbesluit 
natuurbeheer Bonaire niet aan de orde. Aangezien er een MER wordt opgesteld, die niet is 
verbonden aan de Eilandsverordening natuurbeheer, zijn de regels (inzake m.e.r./MER) van het 
Eilandsbesluit natuurbeheer formeel niet van toepassing. De procedure voor een MER opgenomen in 
het Eilandsbesluit natuurbeheer wordt als leidraad gehanteerd. 

 
1 Het bevoegd gezag voor het opstarten van de m.e.r.-procedure (en het richtlijnen advies voor het MER) en het nader in 
procedure brengen van het MER is het Bestuurscollege van Bonaire. Het bevoegd gezag voor het vaststellen van het 
ruimtelijk ontwikkelingsplan, en daarmee in dit geval de goedkeuring van het MER, is de Eilandsraad van Bonaire. 
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Het MER wordt opgesteld in het kader van een ontwikkelingsplan. De Eilandsverordening ruimtelijke 
ontwikkelingsplanning Bonaire kent geen regels voor het opstellen van een MER. De Wet 
volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES kent wel regels voor het opstellen van 
een MER. Deze regelgeving zal worden gevolgd. De vraag of er wel of niet een MER-plicht is, is niet 
relevant, omdat er een MER wordt opgesteld.  
 
Het detailniveau van het MER dient aan te sluiten op de kenmerken van het plan waarvoor het MER 
wordt gemaakt, voor in dit geval een ruimtelijk ontwikkelingsplan.  
Het MER Bolivia wordt opgesteld voor een globaal plan in de vorm van een globaal ruimtelijk 
ontwikkelingsplan (dat onderdeel wordt van het nieuwe ruimtelijk ontwikkelingsplan Bonaire). 
Omdat het een globaal plan betreft, zal het MER worden opgesteld met een veelal globale 
milieubeoordeling.  
 
Voor het MER voor het (ruimtelijk) ontwikkelingsplan Bolivia (deelplan ROB) wordt het volgende 
aangehouden, komend uit de Wet VROM BES. 
 
Een milieueffectrapport dat betrekking heeft op een besluit bevat ten minste de volgende gegevens: 

a. een beschrijving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt beoogd; 
b. een beschrijving van de voorgenomen activiteit en van de wijze waarop zij zal worden 

uitgevoerd, alsmede van de alternatieven daarvoor, die redelijkerwijs in beschouwing dienen te 
worden genomen, en de motivering van de keuze voor de in beschouwing genomen 
alternatieven; 

c. een aanduiding van het besluit of de besluiten bij de voorbereiding waarvan het 
milieueffectrapport wordt gemaakt, en een overzicht van de eerder genomen beslissingen van 
bestuursorganen, die betrekking hebben op de voorgenomen activiteit en de beschreven 
alternatieven; 

d. een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu, voor zover de voorgenomen 
activiteit of de beschreven alternatieven daarvoor gevolgen kunnen hebben, alsmede van de te 
verwachten ontwikkeling van dat milieu, indien die activiteit noch de alternatieven worden 
ondernomen; 

e. een beschrijving van de gevolgen voor het milieu, die de voorgenomen activiteit, 
onderscheidenlijk de beschreven alternatieven kunnen hebben, alsmede een motivering van 
de wijze waarop deze gevolgen zijn bepaald en beschreven; 

f. een vergelijking van de ingevolge onderdeel d beschreven te verwachten ontwikkeling van het 
milieu met de beschreven mogelijke gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit, 
alsmede met de beschreven mogelijke gevolgen voor het milieu van elk der in beschouwing 
genomen alternatieven; 

g. een beschrijving van de maatregelen om belangrijke nadelige milieueffecten van de activiteit te 
voorkomen, te beperken of zoveel mogelijk teniet te doen; 

h. een overzicht van de leemten in de beschrijvingen, bedoeld in de onderdelen d en e, ten 
gevolge van het ontbreken van de benodigde gegevens; 

i. een samenvatting die aan een algemeen publiek voldoende inzicht geeft voor de beoordeling 
van het milieueffectrapport en van de daarin beschreven mogelijke gevolgen voor het milieu 
van de voorgenomen activiteit en van de beschreven alternatieven. 

 
Degene die de voorgenomen activiteit wil ondernemen en voornemens is een aanvraag in te dienen 
tot het nemen van een [planologisch] besluit, deelt dat voornemen schriftelijk mee aan het bevoegd 
gezag. Op verzoek van de aanvrager kan het bevoegd gezag advies uitbrengen inzake de reikwijdte 
en het detailniveau van de informatie ten behoeve van een milieueffectrapport. Bij afwezigheid van 
een verzoek, kan het bevoegd gezag ambtshalve advies uitbrengen. Het bevoegd gezag geeft uiterlijk 
acht weken na ontvangst van het verzoek dan wel bij ontstentenis daarvan uiterlijk acht weken na de 
mededeling van het voornemen, een advies inzake de reikwijdte en het detailniveau van de informatie 
ten behoeve van een milieueffectrapport. 

 
De onderhavige Startnotitie is in lijn met de procedure voor een milieueffectrapport (MER) zoals 
gegeven in het Eilandsbesluit natuurbeheer.   
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2. Plangegevens 

 

2.1 Locatie en huidige situatie plangebied 

Het plangebied Bolivia ligt op de noordoosthoek van het eiland Bonaire. Het plangebied kenmerkt 
zich in de huidige situatie door het ontbreken van enige bebouwing, met uitzondering van een 
vuurtoren, het daarbij gelegen huis en nog verspreide restanten van het plantage verleden. Verder 
zijn er de kenmerkende kliffen en het lagere plateau. In de kliffen bevinden zich archeologische 
waardevolle grotten. Verder is het gebied bedekt met vegetatie. Uit natuuronderzoek van Carmabi 
(februari 2021) blijkt dat het gebied onder zware druk staat, namelijk verdroging door onder meer de 
aanwezigheid van veel wilde geiten. Het droog tropisch bos wat zo kenmerkend is voor de 
benedenwindse eilanden is in grote delen niet meer aanwezig.  
Het plangebied Bolivia kent een oppervlakte van circa 2.850 hectare. Het gebied Bolivia is op dit 
moment geheel vrij toegankelijk. De landoppervlakte van Bonaire betreft circa 28.800 hectare.  
 
Afbeelding 2.1 Plangebied Bolivia 

 
 
 

2.2 Kenmerken planvoornemen 

Bonaire Properties N.V. is voornemens het plangebied te ontwikkelen tot een hoogwaardig gebied 
waar wordt gewoond en gerecreëerd (door de beleving van natuur) en waar agrarische activiteiten 
worden ontplooid. Belangrijk onderdeel van deze ontwikkeling is het herstel en bescherming van de 
natuurlijke waarden. Herbebossing is daarbij een belangrijk thema, en moet op korte termijn 
plaatsvinden. Met het totale voornemen wordt een Landschapspark beoogd. Daarbij zullen meerdere 
vormen van parkmanagement aan de orde zijn. Het plangebied wordt in de toekomstige situatie een 
Landschapspark maar wordt niet (grotendeels) afgesloten. Wel zullen de verschillende gebiedsdelen 
van aanvullend beheer worden voorzien in vergelijking met de huidige situatie.  
 
Op basis van de beschikbare informatie inzake het landschap van het plangebied Bolivia is een 
landschapsachtergrond-kaart gemaakt, met kernwaarden en zoneringen, waarmee de beoogde 
herontwikkeling is vormgegeven. Deze kaart is weergegeven op afbeelding 2.2A.  
Het globale plan met de beoogde herontwikkeling van Bolivia is weergeven op afbeelding 2.2B en 
3.3A. Dit planvoornemen wordt tevens de ‘voorgenomen activiteit’ genoemd. Het planvoornemen 
bestaat uit twee hoofdfases. Voor hoofdfase 1 is het plan reeds verder uitgewerkt. Voor het MER zijn 
de hoofdfases 1 en 2 bij elkaar de ‘voorgenomen activiteit’. 
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De algemene uitgangspunten van het planvoornemen tot herontwikkeling van Bolivia tot 
Landschapspark met nieuwe functies, zijn als volgt: 
 

• Herstellen van het Landschap: 
o Tegengaan verschraling van het landschap door overbegrazing, onder meer door begrazing te 

laten verminderen. 
o Verminderen van erosie en van afvoer van sediment in zee. 
o Tegengaan illegale vuilstort. 
o Stoppen achteruitgang cultuurhistorisch erfgoed en herstellen erfgoed. 
o Elimineren van ongecontroleerde gemotoriseerde bewegingen. 

• Woningbouw in specifieke vorm, ingepast in het landschap met natuur-inclusief ontwikkelen, als 
financiële drager voor herontwikkeling.  

• Benutten mee-koppelkansen: 
o Mede-oplossing voor doorstroming woningmarkt bieden. 
o Voedselzelfvoorziening versterken. 
o Werkgelegenheid creëren. 
o Economie diversifiëren, door nieuwe (agrarische) werkgelegenheid en bewoners en gasten.  

• Parkmanagement.  

• Natuurherstel, met realisatieprogramma. 

• Landgoedontwikkeling. 

• Recreatie. 

• Agrarische activiteiten, met innovatieve concepten, (overdekte) tuinbouw en (traditionele) 
landbouw. 

• Diverse voorzieningen voor bewoners. 

• Duurzame en innovatieve energievoorziening. 

• Inpassing van nieuwe functies in de natuur, oftewel met behoud, herstel en ontwikkeling van 
natuur. 

 
Afbeelding 2.2A Landschapsachtergrond-kaart Bolivia (zie ook afbeelding 3.4A/B) 
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Afbeelding 2.2B Kaart herontwikkeling plangebied, met Ontwikkelmodel Landschapspark Bolivia 

 
 
Bij de herontwikkeling van Bolivia blijft het overgrote deel ‘open landschap’. Tevens is in de 
ontwikkellocaties ‘openheid’ een uitgangspunt. Het beoogde landgoed landschap wordt ruim 
opgezet om ruimte voor de natuur en het oorspronkelijke landschap te laten. De herontwikkeling, 
ofwel de ontwikkeling van het landgoed, is grofweg verdeeld in twee hoofdfases van elk circa 250 
hectare waarbij circa 100 hectare voor de ruime woonkavels. Per woonkavel dient tenminste 60% 
van het landschap in oorspronkelijke staat te worden gelaten (zie afbeelding 2.2D). In de omgeving 
van de ruime woonkavels wordt er ruimte gecreëerd en gelaten voor de aanwezige natuurwaarden 
en bomen en de benodigde wegen, infrastructuur en voorzieningen. Omdat veel ruimte wordt 
gelaten voor het bestaande landschap, is in elk van de twee hoofdfases circa 150 hectare 
gereserveerd voor het landgoed naast de circa 100 hectare voor de woonkavels op het landgoed. 
Naast de circa 260 tot 505 hectare voor het landgoed landschap met daarin verspreid het landgoed 
wonen, wordt er 100 hectare gereserveerd voor agrarische activiteiten en 50 hectare gereserveerd 
voor eco-resorts.  
 
De totale herontwikkeling (fase 1 en 2) betreft circa 660 hectare (23,2%) van de in totaal 2.850 
hectare van Bolivia. Het ontwikkelgebied van fase 1 is circa 415 hectare groot, wat neerkomt op circa 
14,6% van het plangebied. Een deel van fasegebied 2 overlapt met fasegebied 1. De oppervlakte van 
het fasegebied 2 betreft circa 320 hectare, waarvan circa 75 hectare overlapt met fasegebied 1.  
 
De beoogde oppervlaktes van de ontwikkelingen en het functieprogramma, van de totale 
herontwikkeling Bolivia, zijn weergegeven op afbeelding 2.2C.  
 
Het plan voor hoofdfase 1 is reeds verder uitgewerkt, en bestaat in principe uit 10 deelfases. Het 
voornemen is om hoofdfase 1 in 10 jaar te realiseren. 
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Het uitgangspunt is om fase 1 van het planvoornemen direct te bestemmen in het Ruimtelijk 
Ontwikkelingsplan Bonaire, en om voor fase 2 een wijzigingsbevoegdheid op te nemen in het ROB.  
 
Indien wenselijk en haalbaar wordt over 10 jaar met de realisatie van hoofdfase 2 begonnen. De 
realisatie van fase 2 is pas mogelijk als, na inwerkingtreding van het nieuwe Ruimtelijk 
Ontwikkelingsplan Bonaire, een wijzigingsplan is vastgesteld. Fase 2 van het planvoornemen wordt 
daarom op een meer globale wijze beoordeeld in het MER (2022). Voor fase 2 zal te zijner tijd 
nogmaals een MER worden opgesteld.  
 
Afbeelding 2.2C Oppervlaktes en programma landgoed en Landschapspark Bolivia 

 
 
 
Wonen 

Het voornemen is om een divers woningbouwprogramma te realiseren, dat deels bestaat uit een 
middensegment dat ook voor de lokale bevolking bereikbaar is. Het beoogde programma van 
woningbouwkavels, voor wat betreft de grondgebonden woningen, is weergegeven op afbeelding 
2.2D. Het kavelprincipe is voor fases 1 en 2 gelijk.  
Het woningbouwprogramma van de twee hoofdfases gezamenlijk omvat 1.900 woningen, waarvan 
1.150 woningen in fase 1 en 750 woningen in fase 2. Van de 1.150 woningen worden er 200 
appartementen. De woonkavels worden ruim opgezet. Een deel van de kavels is bedoeld voor 
middeldure (betaalbare) huur- en koopwoningen. Er komen een aantal kavels/locaties waarop 
appartementengebouwen worden gerealiseerd. De appartementen komen aan de rand van het 
plangebied, aan de zuidwestzijde nabij de ingang bij Mei-Mei. De 200 appartementen worden in 5 tot 
10 gebouwen van twee lagen gerealiseerd, en worden middeldure woningen.  
 
Het totale planvoornemen omvat maximaal 1.900 woningen waarvan maximaal 1.150 in fase 1. Uit 
woningbehoefte-onderzoek2 is gebleken dat er in hoge mate behoefte is aan extra woningen op 
Bonaire, in diverse segmenten, waaronder ook een aanzienlijke behoefte aan appartementen. De 
behoefte aan woningen is ruim meer dan het aantal woningen dat in het plan Bolivia is beoogd. 
 

 
2 Bureau Stedelijke Planning (2021) – Woningmarktonderzoek Bonaire en Landschapspark Bolivia. 
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De meest noordelijk gelegen woningen komen op tenminste 75 meter van de klifrand te liggen. 
 
Afbeelding 2.2D Woningbouwprogramma kavels landgoed Bolivia (950 woningen hoofdfase 1) 

 
 
Afbeelding 2.2E Locatie appartementen (indicatief ter plaatse van de blauwe cirkel) 

 
 
 
Agrarische functies 

Ten aanzien van nieuwe agrarische functies, met landbouw en (overdekte) tuinbouw, worden ruime 
mogelijkheden gezien. Het uitgangspunt is om het landgoed Bolivia, en deels ook Bonaire, 
zelfvoorzienend te maken op het gebied van voedsel. In het plangebied zijn in het zuidelijke deel  
(open) terreindelen beschikbaar die (daarmee) geschikt zijn om te transformeren naar percelen met 
agrarische functies. De beoogde locaties op Bolivia voor agrarische functies zijn met groene vlakken 
weergegeven op afbeelding 2.2B.  
Er worden op Bonaire momenteel in beperkte mate agrarische producten verbouwd, terwijl het 
klimaat en eiland wel de mogelijkheden bieden voor landbouw en (overdekte) tuinbouw. Naast meer 
traditionele landbouw, met inheemse veeteelt en plantenverbouw, kan gedacht worden aan het 
verbouwen/telen van allerlei soorten groente en fruit, al dan niet overdekt. Er kan bijvoorbeeld 
ingezet worden op (meer) innovatieve concepten, waarbij optimaal gebruikt wordt gemaakt van het 
klimaat met de zon en hoge luchtvochtigheid. Voor (enkel) de lokale markten kan er ook ingezet 
worden op bijvoorbeeld bloemenkweek en visteelt. Voor de globale markt is met name de productie 
van fruit een kans.  
 
  

Ontwikkel-
uitgangspunt: 
rondom de 
woningen en 
tuinen dienen 
op een kavel 
grote (open) 
ruimtes (60%) 
en de vegetatie 
in stand te 
worden gelaten. 
 

Daarnaast 200 
appartementen, 
geclusterd (fase 1) 
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Eco-resorts 

De landschappelijke kenmerken van het gebied Bolivia lenen zich voor het creëren van eco-resorts. 
Een eco-resort is een lage-dichtheid-verblijfsaccommodatie in een natuurrijke omgeving. De beoogde 
eco-resorts zullen qua oppervlakte ruim opgezet zijn, waarmee de landschappelijke en ecologische 
waarden van de gebieden in stand worden gelaten. Er zijn voor eco-resorts vijf locaties voorzien, min 
of meer verspreid over het plangebied. De vijf beoogde locaties voor eco-resorts zijn met de 
turquoise vlakken weergegeven op afbeelding 2.2B.  
 
 
Voorzieningen (maatschappelijk en commercieel) 

In het kader van de ontwikkeling van het woongebied zal er ook behoefte ontstaan aan (centrale) 
voorzieningen. Op kleine schaal wordt er ruimte gecreëerd voor commerciële en maatschappelijke 
voorzieningen gericht op de bewoners van het landgoed Bolivia, waarbij ook de directe omgeving 
mogelijk profijt kan hebben van een deel van de voorzieningen. De voorzieningen zullen 
hoofdzakelijk worden gesitueerd bij de ingang van het landgoed aan de zuidwestzijde.  
 
Als voorzieningen kan gedacht worden aan een kleine supermarkt, eetgelegenheid, wasserette, 
kapper, fitnesscenter, onderwijs, kinderdagverblijf, huisarts, apotheek, mogelijk gesitueerd in een 
commercieel centrum. Daarnaast kan het bijvoorbeeld gaan om sportvoorzieningen en zwembaden. 
Bij deze voorzieningen zullen ook parkeerplaatsen gerealiseerd worden. De oppervlakte voor de 
geclusterde voorzieningen zal ten hoogste 5.000 m2 betreffen, exclusief buitenterreinen en 
parkeerplaatsen.  
 
Bij in elk geval de appartementengebouwen zijn gemeenschappelijke voorzieningen te verwachten 
(zoals een zwembad).  
 
Afbeelding 2.2F Locatie commerciële voorzieningen 

 
 
De voorzieningen passen binnen de 160 hectare van het oppervlakteprogramma van het landgoed 
landschap.  
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3. Uitgangspunten en onderdelen MER 

 

3.1 Algemeen 

Het MER Bolivia wordt opgesteld voor een globaal plan in de vorm van een globaal ruimtelijk 
ontwikkelingsplan (dat onderdeel wordt van het nieuwe ruimtelijk ontwikkelingsplan Bonaire). 
Omdat het een globaal plan betreft, zal het MER worden opgesteld met een veelal globale 
milieubeoordeling.  
 
In het milieueffectrapport (MER) zullen de effecten van het plan worden beoordeeld voor een 
periode van 10 jaar. Het zichtjaar van het MER betreft 2032. In het MER zal eerst de huidige situatie 
(per milieuaspect) worden beschreven. 
Het planvoornemen of de planontwikkeling wordt in het kader van MER-terminologie tevens de 
‘voorgenomen activiteit’ genoemd. In het MER zullen twee ontwikkelingsalternatieven worden 
beschouwd. De voorgenomen activiteit en het alternatief daarop worden beoordeeld ten opzichte 
van de bestaande situatie.  
 
 

3.2 MER-gebied en Studiegebied 

In principe dient het studiegebied van een MER gelijk te zijn aan het plangebied. Een groot deel van 
het plangebied Bolivia zal echter een consoliderend karakter hebben, waarin deels versterking van 
bestaande waarden kan plaatsvinden. De (kaart van de) stedenbouwkundige- en landschapsvisie zal 
wel het gehele gebied Bolivia beslaan. Het (plan)gebied Bolivia gaat waarschijnlijk mee in het grotere 
Ruimtelijke Ontwikkelingsplan Bonaire, waarbij delen van Bolivia ongewijzigd blijven. In die zin is het 
studiegebied sowieso niet gelijk aan het plangebied.  
De analyses in het MER hoeven geen betrekking te hebben op die delen van het plangebied Bolivia 
waar geen enkele verandering plaatsvindt.  
Het MER-gebied beslaat het gehele (plan)gebied Bolivia, maar het feitelijke studiegebied is voor 
bepaalde onderzoeksaspecten kleiner. De reeds verrichte natuurstudie beslaat het gehele MER-
gebied en plangebied Bolivia.  
 
 

3.3 Voorgenomen Activiteit, en Alternatieven 

Voor het gebied Bolivia is een ontwikkelingsvisie en -programma ontwikkeld, en is een uitgebreid 
visiedocument met daarin het planvoornemen opgesteld.3 Het totale plan zoals weergegeven en 
beschreven in paragraaf 2.2 en in de stedenbouwkundige- en landschapsvisie betreft de 
voorgenomen activiteit. Het planvoornemen bestaat uit twee hoofdfases. Voor hoofdfase 1 is het 
plan reeds verder uitgewerkt. Voor het MER zijn de hoofdfases 1 en 2 bij elkaar de ‘voorgenomen 
activiteit’. 
 
  

 
3 We spreken niet van een ontwikkelingsplan, omdat op Bonaire een (ruimtelijk) ‘ontwikkelingsplan’ de term voor het 
planologisch plan ofwel het bestemmingsplan is.   
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Hoofd ontwikkelingsalternatief (De voorgenomen activiteit) 

Het volledige planvoornemen, met de uitgewerkte weergave van fase 1 en de indicatieve weergave 
van fase 2 in de stedenbouwkundige- en landschapsvisie, is het hoofd ontwikkelingsalternatief, ofwel 
de voorgenomen ontwikkeling/activiteit.  
Een deel van fasegebied 2 overlapt met fasegebied 1. Zoals beschreven in paragraaf 2.2 is het 
voornemen om fase 2 op een andere wijze op te nemen in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan. 
 
De voorgenomen activiteit kent (in het hoofd ontwikkelingsalternatief) een ruimtebeslag van circa 
23,2% van het totale plangebied ofwel van het gehele gebied Bolivia. Binnen deze ontwikkelruimte 
wordt er, tussen de nieuwe functies, veel open/bestaand landschap behouden. In het totale 
planvoornemen kan maximaal circa 1,5%4 van het plangebied tot woningbouw ontwikkeld worden 
(exclusief tuin). In totaal betreft het maximaal 1.900 woningen, waarvan 200 appartementen. De 
circa 1.700 woonkavels worden ruim opgezet, uitgaande van landgoed wonen/landschap, waarbij 
tenminste 60% open landschap blijft. De woningbouw betreft maximaal 20% van oppervlakte van de 
woonkavels. Daarnaast worden enkele appartementengebouwen gerealiseerd in fasegebied 1. 
 
Afbeelding 3.3A Plankaart voorgenomen activiteit 

 
 
Naast de maximaal 1,4% voor de grondgebonden woningen op het terrein als geheel, betreft de 
mogelijke bebouwing overkappingen in tuinen en enkele bedrijfsgebouwen bij de agrarische functies 
en (recreatieve) voorzieningen. Bij de woningen kan maximaal 1,4% voor tuin met cultivering worden 
ingericht (op het terrein als geheel). 
 
De voorgenomen activiteit wordt in 10 tot 20 jaar gerealiseerd. In de effectbeoordeling wordt in 
principe rekening gehouden met 10 jaar, behalve voor (positieve) effecten die pas na 10 jaar 
kunnen/zullen optreden. Daarmee wordt rekening gehouden met het (mogelijk) sneller optreden van 
mogelijk negatieve effecten. 

 
4 1,4% voor grondgebonden woningen + 0,1% voor appartementen. 
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Verkleind ontwikkelingsalternatief 

Het alternatief voor de voorgenomen activiteit dat in het MER zal worden beschouwd, is een 
verkleind ontwikkelingsalternatief ten opzichte van het hoofd ontwikkelingsalternatief. In het 
verkleind alternatief worden een aantal vlekken niet als ontwikkeling opgenomen. Voor deze vlekken 
die niet worden ontwikkeld wordt het huidige open landschap gelaten zo als het is.  
Het verkleind ontwikkelingsalternatief betreft fase 1 van de (totale) voorgenomen activiteit.  
 
Het verkleind ontwikkelingsalternatief kent een ruimtebeslag van circa 14,6% van het totale 
plangebied ofwel van het gehele gebied Bolivia. Binnen de ontwikkelruimte wordt er evenals in het 
hoofdalternatief, tussen de nieuwe functies, veel open/bestaand landschap behouden. In het 
verkleind ontwikkelingsalternatief kan maximaal circa 0,8%5 van het plangebied als woningbouw 
ontwikkeld worden (exclusief tuin); dit betreft maximaal 20% van oppervlakte van de woonkavels. In 
totaal betreft het 1.150 woningen op circa 950 woonkavels. Van de 1.150 woningen worden er 200 
appartementen. De 200 appartementen worden in 5 tot 10 gebouwen van twee lagen gerealiseerd. 
De appartementengebouwen komen aan de rand van het plangebied, aan de zuidwestzijde nabij de 
ingang bij Mei-Mei. In het verkleind ontwikkelingsalternatief kan (bij de grondgebonden woningen) 
maximaal circa 0,7% als tuin met cultivering ingericht worden (op het terrein als geheel).  
Tevens omvat het verkleind ontwikkelingsalternatief de beoogde 100 hectare voor agrarische 
functies en 50 hectare voor eco-resorts. 
 
Het verkleind ontwikkelingsalternatief wordt in 10 jaar gerealiseerd.  
 
Afbeelding 3.3B Plankaart verkleind ontwikkelingsalternatief (fase 1 totaal plan) 

 
 
 

 
5 0,7% voor grondgebonden woningen + 0,1% voor appartementen. 
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Nul-alternatief (Nul-situatie / Autonome ontwikkeling) 

Het ‘alternatief’ voor de voorgenomen activiteit dat in een MER altijd dient te worden beschouwd is 
de situatie waarin de activiteit niet wordt ondernomen. Die situatie wordt ook wel het nul-alternatief 
genoemd, en betreft tevens de autonome ontwikkeling.  
De autonome ontwikkeling wordt beschouwd voor een periode van 10 jaar. De effecten van de 
autonome ontwikkeling worden op zichzelf staand beoordeeld, zonder een beoordelingsschaal.  
 
De ontwikkelingsalternatieven worden beoordeeld ten opzichte van de bestaande situatie. 
 
 

3.4 Milieuaspecten 

De voorgenomen activiteit en ontwikkelingsalternatieven zullen op een aantal aspecten worden 
beoordeeld. Voor de relevante milieuaspecten zullen eerst de huidige situatie en de autonome 
ontwikkeling (de referentiesituatie) worden beschreven. De milieuaspecten en -effecten worden op 
basis van kwalitatieve analyses en veldstudies beoordeeld. Van een aantal aspecten wordt enkel de 
plansituatie beschreven. 
 
De volgende (milieu)aspecten zullen worden beschouwd in het MER.   
 

• Bodem, Geologie en Water (Hydrologie).  
o De aspecten bodem en water zijn in de situatie van Bolivia sterk gerelateerd. 
o Bodemkwaliteit en (grond)waterkwaliteit. 
o Waterinfiltratie. 
o Erosie en sedimentatie. 
o Oppervlaktewater en grondwater. 
o Afvalwater. 

• Ecologie en Natuur.  
o Er is reeds uitgebreid natuuronderzoek verricht door onder meer Carmabi (februari 2021). De 

resultaten van dit onderzoek dienen als basis voor de planontwikkeling(locaties). Door 
Carmabi is een natuurwaardekaart gemaakt; zie afbeeldingen 3.4A en 3.4B. Tevens is er door 
Wildconscience (in 2020) onderzoek verricht naar (leefgebied van) dieren, namelijk ter plaatse 
van de klif van het ‘midden-terras’, en naar de klif op zich.  

o Soortenrijkdom, -aantasting en -verstoring. 
o Leefgebied dieren. 
o Natuurwaarde (vegetatie). 
o Marien. 

• Landschappelijke waarden.  

• Cultuurhistorie en Archeologie.  

• Verkeer. 
o Bereikbaarheid.  
o Verkeersdruk en -afwikkeling.  
o Verkeersveiligheid.  

• Hinder op omgeving (van mens en dier).  
o Geluid. 
o Licht. 

• Overige aspecten. 
o Duurzaamheid en klimaatadaptatie. 
o Veiligheid. 
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Afbeelding 3.4A Natuurwaarde classificatie van aanwezige vegetatie in Bolivia  (kaart Carmabi) 

 
 
Afbeelding 3.4B Natuurwaarde weergave van aanwezige vegetatie in Bolivia,  

met weergave bestaande wegen/paden  

 


