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1.1. Aanleiding
Bonaire wil groeien met behoud van kwaliteit en duurzaamheid. Bij groei kan gekeken worden op lange termijn. Dit gebeurt in het Masterplan dat in ontwikkeling is en een mogelijke
strategische ontwikkeling van het eiland schetst tot 2025. Eerder is een mogelijke lange
termijn ontwikkeling ook beschreven in het zogenoemde rapport Pourier (1992)1). Ook op de
korte termijn zullen ontwikkelingen plaatsvinden. Voor deze ontwikkelingen wordt een ontwikkelingsplan voor het eiland opgesteld waarin het huidige grondgebruik wordt vastgelegd
en planologische ruimte wordt geboden aan de gewenste nieuwe ontwikkelingen. Het ontwikkelingsplan heeft betrekking op het bebouwde gebied (de kern Kralendijk en de kern Rincon) en op het overige (landelijke) gedeelte van het eiland.
Bonaire streeft naar kwaliteit en duurzaamheid. Zo hecht de Bonairiaan veel belang aan de
natuurwaarden, cultuurhistorische waarden en de kwaliteit en het eigen karakter van het
eiland. Aan het ontwikkelingsplan wordt daarom met het oog op deze aspecten een strategische milieubeoordeling (SMB) gekoppeld. Met de SMB worden de aspecten van milieu en
duurzaamheid geïntegreerd in de voorbereiding van het ontwikkelingsplan. Het instrument
SMB is nieuw voor Bonaire. Daarom is in paragraaf 1.3 aangegeven wat een SMB is, maar
ook wat een SMB niet is.
De SMB dient ter onderbouwing van het ontwikkelingsplan. Daar waar relevant zal in het
ontwikkelingsplan worden verwezen c.q. teruggevallen op de inhoud van de SMB. De SMB
toetst echter meer: ook de globale effecten van ontwikkelingen die nog niet direct voor de
korte termijn in het ontwikkelingsplan mogelijk worden gemaakt (zie de toelichting op de
scenario's in hoofdstuk 2). De SMB beschrijft ook effecten van lange termijn ontwikkelingen
(2025) die voorzien worden als Bonaire blijft groeien.

1.2. Procedure
De procedure voor de SMB is afgestemd op de procedure voor het ontwikkelingsplan. De
procedure bestaat uit de volgende stappen:
1.
startnotitie SMB;
2.
opstellen SMB en Nota's van Uitgangspunten ontwikkelingsplan;
3.
ter inzage leggen SMB met ontwerpontwikkelingsplan;
4.
verwerken reacties in SMB en ontwikkelingsplan;
5.
vaststellen ontwikkelingsplan.

1) Rapport van de Commissie lntegrale Sociaaleconomische Aanpak Bonaire, 1992.
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Voor het gehele proces van totstandkoming van de SMB en het ontwikkelingsplan is een
communicatieplan opgesteld. Hierin is aangegeven op welke momenten en op welke wijze
over het SMB en het ontwikkelingsplan met stakeholders en met de bevolking van Bonaire
wordt gecommuniceerd. Het communicatieplan sluit aan op de hiervoor genoemde werkstappen.
De onderlinge relaties in het proces van de SMB en het ontwikkelingsplan zijn weergegeven
in figuur 1.1.

Figuur 1.1 Werkproces op hoofdlijnen
Ter voorbereiding op de SMB en het ontwikkelingsplan zijn werkgroepen in het leven geroepen. Deze werkgroepen hebben nota's gemaakt waarin verwachte en gewenste ontwikkelingen zijn geschetst, maar ook randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling van Bonaire
(verwezen wordt naar bijlage 1). De werkgroepen hebben vanuit verschillende invalshoeken
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naar de kwaliteiten en de ontwikkeling van Bonaire gekeken zoals vanuit optiek van
bescherming van de natuur en cultuur, vanuit sociale cohesie, infrastructuur en vanuit
economische groei.

1.3. Wat is een SMB?
Wat is een SMB?
Een SMB is een onderzoek dat de milieueffecten van mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen op het eiland Bonaire op hoofdlijnen in beeld brengt.
Door de SMB kan het bestuurscollege en de eilandsraad het aspect milieu op een volwaardige manier in haar besluitvorming over het ontwikkelingsplan betrekken. Zo wordt
voor alle milieuaspecten systematisch ingegaan op de huidige situatie en de autonome
ontwikkelingen (referentiesituatie). Daarnaast wordt inzichtelijk in welke mate de ontwikkelruimte die het ontwikkelingsplan biedt effect heeft op bijvoorbeeld de natuurwaarden, de leefbaarheid, het water en de bodem en welke maatregelen eventueel
noodzakelijk zijn om negatieve effecten te voorkomen.
Het SMB kan worden gezien als een advies aan het bevoegde gezag voor de vaststelling
van het ontwikkelingsplan en als een onderbouwing en motivatie van de in het ontwikkelingsplan op te nemen bestemmingen en regels.
Wat is een SMB niet?
Een SMB brengt niet gedetailleerd per mogelijke ontwikkeling de milieueffecten in
beeld: voor sommige ontwikkelingen dient in een latere fase nog een zogenoemd MER
(milieueffectrapport) opgesteld te worden. In het kader van het MER dient dan gedetailleerder onderzoek plaats te vinden. Hier wordt in paragraaf 4.4 nader op ingegaan.
De SMB heeft niet als functie om het nut en de noodzaak van de onderzochte ruimtelijke ontwikkelingen (zoals woningbouw en verblijfsrecreatie) in beeld te brengen: het
brengt alleen de milieueffecten in beeld.
De resultaten van de SMB zijn niet juridisch bindend. Een SMB legt dan ook geen ontwikkelingen vast: dit doet het ontwikkelingsplan.

1.4. Leeswijzer
Deze SMB is als volgt opgezet.
Hoofdstuk 2 beschrijft de te onderzoeken scenario's in deze SMB.
In hoofdstuk 3 komt het beoordelingskader op het gebied van milieu aan bod. Dit betreft het
beleidskader plus de bestaande kwaliteiten en knelpunten als vertrekpunt voor de beoordeling.
Hoofdstuk 4 geeft de resultaten van de beoordeling weer. Hierbij worden eerst algemene
conclusies getrokken en vervolgens een samenvatting van de milieueffecten per ontwikkeling. In dit hoofdstuk worden tevens eventuele vervolgstappen beschreven.
Omwille van de leesbaarheid van dit rapport, is de belangrijkste informatie ondergebracht in
deel A van dit rapport. Deel A omvat de hierboven beschreven hoofdstukken 1 tot en met 4.
In deel B wordt nadere onderbouwende informatie geleverd. De hoofdstukken zijn ingedeeld
volgens de onderzochte milieuaspecten en bevatten een nadere beschrijving van de huidige
milieusituatie en de verwachte gevolgen van de alternatieven voor het milieu (hoofdstuk 5
tot en met 9).
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2.1. Inleiding
Bonaire kiest er voor om te groeien met behoud van kwaliteit en duurzaamheid. Het milieu
(het unieke ecosysteem) is de basis voor de economische groei. Dit betekent dat er ook
grenzen zijn aan de groei van het toerisme en het aantal inwoners.
Voor de SMB is gebruikgemaakt van het in ontwikkeling zijnde Masterplan1) en van het 'Rapport Pourier' (1992)2). Verder zijn ter voorbereiding van het SMB en ruimtelijke ontwikkelingsplan door diverse werkgroepen documenten opgesteld waarin uitgangspunten voor de
groei van Bonaire zijn verwoord. Ook deze documenten zijn gebruikt.
Het Masterplan beschrijft een groei van het aantal toeristen (stay over) van 75.000 nu naar
100.000 in 2020/2025. Het Masterplan stelt voor het aantal cruisetoeristen (vooralsnog) te
maximeren op 100.000 en een quotum te stellen aan het aantal duiken3). De groei moet
plaatsvinden met behoud van kwaliteit van natuur, cultuur, identiteit en moet duurzaam en
evenwichtig zijn. Groei met behoud van kwaliteit van natuur en cultuurhistorie sluit ook aan
bij het rapport Pourier uit 1992.
Het Masterplan gaat verder uit van:
naast duiken, het stimuleren van ecotoerisme, congres- en cursusbezoek, andere sporten (golf);
benadrukken culturele waarden en natuurwaarden;
begrenzen aantal duiken, aantal overnachtingsplaatsen, aantal cruiseschepen;
scheiden van de aanlegplaats cruiseschepen en goederenschepen;
investeren in kwaliteit boulevard, onder andere verkeersluw maken;
beschermen kwetsbare natuurgebieden.
Met een groei van de recreatie en het toerisme stijgt het aantal arbeidsplaatsen en samen
met autonome ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld een groeiend aantal gepensioneerden dat
op Bonaire komt wonen, is het denkbaar dat het inwonersaantal van Bonaire toeneemt van
15.500 nu naar 25.000 in 2025.
In dit hoofdstuk komen de ontwikkelingen aan bod die in de SMB onderzocht worden. Deze
ontwikkelingen zijn in twee scenario's opgenomen. Deze scenario's en de referentiesituatie
(waarmee de scenario's vergeleken worden) zijn in dit hoofdstuk beschreven.

1) 2e concept, oktober 2009.
2) Rapport van de Commissie lntegrale Sociaaleconomische Aanpak Bonaire, 1992.
3) Er zal nog onderzoek plaatsvinden om de drempel voor het duiktoerisme te bepalen.
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2.2. Scenario's
De SMB beschrijft de huidige situatie en autonome ontwikkelingen (= referentiesituatie) en
bevat daarnaast twee scenario's. Deze scenario's bevatten verschillende relevante ontwikkelingen waarvan een beoordeling van de milieueffecten noodzakelijk is.

2.2.1. Referentiesituatie
De SMB Bonaire onderzoekt de milieueffecten van twee scenario's. De milieueffecten van
beide scenario's worden beschreven ten opzichte van de referentiesituatie. Dit is de huidige
situatie en de zogenoemde 'autonome ontwikkelingen'. Dit zijn ontwikkelingen die reeds in
gang zijn gezet en waarvan zeker is dat deze plaatsvinden: concrete plannen die bij de het
bestuurscollege c.q. de eilandsraad van Bonaire bekend zijn en waarover reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden en waarvan sommigen op dit moment al worden uitgevoerd.
De ontwikkelingen die in de autonome situatie worden betrokken zijn:
1.
het gerealiseerde windturbinepark en de energiecentrale aan de noordzijde van het
eiland;
2.
de in gebruik genomen uitbreiding van de landfill;
3.
de aanleg van de milieustraten in Kralendijk en Rincon;
4.
de in uitvoering zijnde bouwprojecten en bouwprojecten waarvoor reeds vergunningen
zijn afgegeven of verkavelingsplannen zijn vastgesteld (woningbouw, toerisme/recreatie
en bedrijven, dit betreffen projecten binnen de bestaande contouren);
5.
tijdelijke oplossing afvalwaterzuivering (hierbij wordt een tijdelijke voorziening gerealiseerd, waar met behulp van tankwagens de inhoud van de septic tanks van de bebouwing langs de kust wordt ingezameld).
De referentiesituatie is in figuur 2.1 weergegeven.
Voor de bescherming van de natuurwaarden wordt in het Masterplan een aantal maatregelen
voorgesteld om de bestaande druk op de natuurgebieden te verminderen, zoals de bescherming van de natuurgebieden via het ontwikkelingsplan en monitoring van de uitloging van de
bestaande afvalstort. Deze maatregelen worden ook als een autonome ontwikkeling gezien1).

2.2.2. Beschrijving scenario's
Er worden in het SMB twee scenario's onderzocht. De scenario's zijn voornamelijk gebaseerd
op de voorziene groei tot het jaar 2025. Daarnaast zijn ook de voorziene ontwikkelingen,
zoals deze bij de Dienst Ruimtelijke Ordening Bonaire (DROB) bekend zijn, meegenomen.
Ten slotte zijn de nota's van de werkgroepen en de gesprekken met enkele stakeholders als
inspiratie gebruikt.
Scenario 1
Deze sluit zoveel mogelijk aan bij het voorbereidingsbesluit dat op 27 februari 2009 is genomen en de keuzes die daarin zijn gemaakt voor het gebruik van gronden. Belangrijk aspect is
dat het voorbereidingsbesluit uitgaat van nieuwe bebouwing binnen de bestaande stedelijke
contouren. Echter niet alle ontwikkelingen op de langere termijn kunnen binnen de bestaande contour worden opgevangen. Scenario 1 gaat uit van uitbreiding op logische locaties
(lobben) aansluitend aan de bestaande contour (zie volgend kader) in gebieden die reeds in
enige mate verstedelijkt zijn.

1) De maatregel geiten achter de hekken is niet opgenomen, aangezien het nog niet zeker is dat deze maatregel
wordt uitgevoerd.
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Motivering uitbreidingslocaties buiten bestaande contour bij scenario 1
De verschillende lobben/uitbreidingslocaties zijn vanwege de volgende redenen onderzocht als mogelijke uitbreidingslocaties in scenario 1:
het zijn gebieden die aansluiten aan de bestaande contour;
het zijn gebieden die al enigszins verstedelijkt zijn (zoals langs Kaya Korona of richting Lagun Hill)
of waarmee het bestaande stedelijke gebied wordt voltooid (tussen Santa Barbara Crowns en
Santa Barbara/Republiek, voltooiing Belnem);

-

de gebieden liggen langs bestaande wegen en bovendien ligt hier deels al het leidingennetwerk.
Ontwikkeling van deze locaties is financieel daardoor ook voor WEB haalbaar.

Zie paragraaf 2.2.3 voor een beschrijving van de mogelijke ontwikkelingen die getoetst zijn.
Scenario 2
Deze gaat aanvullend op scenario 1 ervan uit dat ontwikkelingen nog meer buiten de bestaande contouren kunnen plaatsvinden. De milieueffecten en de eventuele randvoorwaarden
vanuit milieu die gelden om deze gebieden te ontwikkelen worden in de SMB onderzocht.
Zie paragraaf 2.2.4 voor een beschrijving van de mogelijke ontwikkelingen die getoetst zijn.
Relatie tussen ontwikkelingen in de scenario's en het ruimtelijk ontwikkelingsplan
Dat deze scenario's in de SMB worden onderzocht, betekent niet dat alle ontwikkelingen ook
in een ontwikkelingsplan mogelijk worden gemaakt. De SMB laat alleen op hoofdlijnen zien
wat de milieugevolgen zijn van mogelijke beslissingen, dan wel welke randvoorwaarden hieruit voortvloeien. De SMB is een advies. Er spelen bij de besluitvorming om een ontwikkeling
wel of niet toe te staan in het ontwikkelingsplan ook andere overwegingen een rol, zoals
sociaaleconomisch beleid. Bovendien heeft het ontwikkelingsplan een looptijd van vijf jaar,
terwijl in de SMB 15 jaar vooruit wordt gekeken. De keuze om ontwikkelingen al dan niet toe
te staan wordt bij de vaststelling van het ontwikkelingsplan gemaakt.

2.2.3. Scenario 1: Binnen contour/in lobben aansluitend aan contour
In scenario 1 (zie figuur 2.2) wordt onderzocht wat de milieueffecten zijn van de mogelijke
ontwikkelingen die opgenomen zijn in de volgende tabel (de benaming verwijst naar de benaming op figuur 2.2). Na de tabel worden de mogelijke ontwikkelingen kort beschreven.
Tabel 2.1 Te onderzoeken ontwikkelingen scenario 1
functie

ontwikkeling

locatie

woningen

de bouw van circa 3.000
woningen

1.200 woningen in lobben aansluitend aan de contour van
Kralendijk*
W1: omgeving Santa Barbara/Sabadeco
W2: langs Kaya Korona
W3: richting Lagun Hill
W4: ten oosten van Tera Kora
W5: afronding Belnem
1.500 woningen binnen de contour van Kralendijk en 300
binnen de contour van Rincon (W6)

verblijfs- (en
dag)recreatie

nieuwe verblijfs- (en
dag)recreatie

R1: in het aangewezen gebied
R2: binnen de contour
R3: agritoerisme of duurzame verblijfsrecreatie buiten de
contour

*

Het aantal mogelijk te realiseren woningen in de verschillende ontwikkelingsgebieden bedraagt bij benadering:
−
−
−
−
−

W1
W2
W3
W4
W5

= 1.350;
= 650;
= 880;
= 350;
= 750.
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functie

ontwikkeling

dagrecreatie

herontwikkeling

15

locatie
Lac
DR1: Cai
DR2: Kontiki Beach
DR3: Sorobon Beach

bedrijventerreinen

uitbreiding

B1: luchthaven (zowel uitbreiding startbaan, uitbreiding zuidelijk als noordelijk)
B2: zware bedrijvigheid (Santa Clara)
B3: ten westen van Tera Kora
B4: uitbreiding bedrijvigheid rond Kaya Amsterdam

Karpata (K)

herontwikkeling

goederenhaven

verplaatsing

verplaatsing naar locatie WEB

infrastructuur

aanleg nieuwe of verbetering bestaande infrastructuur

I2:Opwaarderen weg Hato naar Kaya Amsterdam

afvalwaterzuivering

definitieve oplossing

zandstranden

aanleg/herontwikkeling

I1: opwaarderen weg Sabadeco naar Rincon
I3: opwaarderen weg Santa Barbara/Republiek naar
Hato
S1: bij Playa Lechi
S2: Kabayé/Witte Pan

Het milieubeleidsplan geeft aan dat de betreffende ontwikkelingen op minstens 50 m vanaf
de kustlijn moeten plaatsvinden (onder andere vanwege veiligheid en afvalwaterproblematiek). Uitzondering hierop vormen uiteraard de zandstranden en eventueel de goederenhaven.
De bouw van circa 3.000 woningen, deels buiten de bestaande contouren gelegen
Om de groei van de bevolking met 10.000 inwoners op te vangen, is uitgegaan van
3.000 benodigde extra woningen (gemiddeld aantal bewoners per woning van ruim 3). Er is
op dit moment geen sprake van leegstand, zodat de bevolkingsgroei niet deels met bestaande woningen kan worden opgevangen. Binnen bestaand stedelijk gebied (zie grenzen in
voorbereidingsbesluit) zijn nog circa 1.500 woningen te realiseren in Kralendijk en 300 woningen in Rincon. De overige 1.200 woningen zullen buiten het bestaande stedelijke gebied
moeten worden gerealiseerd. Hiervoor zijn uitbreidingslocaties benoemd die aansluiten bij
bestaand stedelijk gebied (zie motivering in kader hiervoor). In de SMB worden de effecten
van verdere invulling van het bestaande stedelijk gebied beschreven en de invulling van de
onderstaande 5 locaties aansluitend op dit bestaand stedelijk gebied. Het is overigens niet
noodzakelijk om alle vijf 5 locaties in te vullen om de bevolkingsgroei op te kunnen vangen.
Gebruik van 1 of 2 van de 5 locaties is hiervoor voldoende. Het betreft de volgende mogelijke ontwikkelingslocaties:
het open gebied tussen Santa Barbara, Sabadeco en Hato voor zover in voorbereidingsbesluit niet aangewezen als stedelijk woongebied (in figuur 2.2 aangeduid als W1);
het open gebied aan de noordoostkant van Kralendijk langs de weg (Kaminda Gurubu)
naar Rincon tot de kleine woonkern (Gurubu) (in figuur 2.2 aangeduid als W2);
het open gebied ten oosten van Kralendijk richting Lagun Hill langs Kaminda Lagun (in
figuur 2.2 aangeduid als W3);
Het open gebied ten noordoosten van het vliegveld en aansluitend op Tera Kora (in figuur 2.2 aangeduid als W4);
het open gebied aansluitend aan de bestaande bebouwing van Belnem langs de Kaya ir.
Randolf Statius Van Eps (in figuur 2.2 aangeduid als W5).
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De realisatie van nieuwe verblijfs- (en dag)recreatie met bijbehorende voorzieningen (zoals een congrescentrum)
De bezettingsgraad van appartementen/hotels de afgelopen jaren was ongeveer 70%.
Om de groei van 25.000 extra toeristen op te kunnen vangen en de bezettingsgraad
van de huidige accommodaties niet in gevaar te brengen, zijn ongeveer 240–300 extra
kamers noodzakelijk1). Dit uitgaande van een bezettingsgraad van 2,1 persoon per kamer en de voorwaarde dat toeristen verspreid over het jaar Bonaire bezoeken. De voorkeur gaat er naar uit dit niet enkel te realiseren via een extra (grootschalig) resort/hotelcomplex, maar ook via kleinschalige of middelgrote appartementencomplexen.
Op Bonaire is verder ruimte voor een (extra) congrescentrum. In de SMB wordt allereerst onderzocht wat de effecten zijn ervan uitgegaan dat alle verblijfsrecreatieve voorzieningen plaatsvinden binnen de bestaande stedelijke contour.
Ten tweede wordt beoordeeld wat de effecten zijn van verblijfsrecreatieve voorzieningen buiten de bestaande contour van het voorbereidingsbesluit in de kuststrook ten
noorden van Hato (zie figuur 2.2 voor begrenzing (R1)).
Ten slotte wordt ingegaan op de realisatie van kleinschalige ecolodges. Hierbij wordt
vooralsnog gedacht aan 15 kleinschalige accommodaties (maximaal 100 m² bebouwingsoppervlak, 5 units per ha) in de vorm van duurzame lodges (lodges die door de
Bonairiaanse overheid op basis van haar beleid als ecolodges worden gezien) of in de
vorm van logeren op een Kunuku (agritoerisme). Wat onder ecolodges wordt verstaan,
zal nog nader worden uitgewerkt: momenteel stelt Bonaire randvoorwaarden op waaraan Bonairiaanse ecolodges moeten voldoen2). In de SMB worden geen specifieke locaties onderzocht, maar wordt in zijn algemeenheid iets gezegd over de effecten van een
dergelijke ontwikkeling in de Kunukus, het open gebied en/of in natuurgebieden. Het
gaat hier dus nadrukkelijk niet om verblijfsrecreatie binnen de bestaande stedelijke
contour zoals vastgelegd in het voorbereidingsbesluit.
Herontwikkeling dagrecreatie bij Lac
Bij Lac zijn op drie locaties kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen aanwezig (Cai, Kontiki
beach, Sorobon beach)3), onder meer voor het faciliteren van windsurfactiviteiten op Lac. De
voorzieningen zijn verouderd, er zijn initiatieven om de voorzieningen te moderniseren. Voor
dit SMB is het uitgangspunt dat daarvoor een beperkte uitbreiding van bebouwing of
verplaatsing van bebouwing aan de orde kan zijn. Uitbreiding of verplaatsing van bebouwing
is echter niet zonder meer mogelijk omdat Lac een internationaal beschermd natuurgebied
is. In het SMB wordt er verder van uitgegaan dat geen extra bebouwing op de stranden of in
de mangroves wordt gerealiseerd. In de SMB wordt geen herontwikkeling van dagrecreatie
naar verblijfsrecreatie getoetst of uitbreiding van bestaande verblijfsrecreatie. Dit zou specifiek onderzoek vereisen naar aanleiding van een concreet omschreven initiatief aangezien
het hier om een internationaal beschermd natuurgebied gaat.
Herontwikkeling van het monumentale pand Karpata (K)
Het monumentale pand Karpata is door beëindiging van het gebruik niet meer onderhouden
en daardoor in verval geraakt. Er zijn diverse initiatieven om dit pand een nieuwe functie te
geven. Dit moet toeristen trekken om Karpata en omgeving te bezoeken. De omgeving van
Karpata bestaat uit het terrassenlandschap en ten noorden van Karpata beginnen de natuurgebieden Washington Slagbaai en Brasil Labra. In scenario 1 wordt als uitgangspunt gehan1) 25.000/40 of 50 weken = 625-500 pers/week. 625 of 500/ 2,1 persoon per kamer = 240-300 kamers. Om
piekbelasting op te vangen eventueel nog op te hogen. Bij besluitvorming over nieuwe verblijfsrecreatieve
voorzieningen moet ook rekening worden gehouden met recent bijgebouwde voorzieningen.
2) Deze voorwaarden hebben onder andere betrekking op grootte en locatie, de bebouwing, materiaalgebruik,
landschappelijke inpassing, energie, drink- en afvalwater, afval en infrastructuur.
3) Bij Kontiki en Sorobon is in de huidige situatie ook sprake van verblijfsrecreatie; de SMB houdt alleen rekening met
herontwikkeling van dagrecreatie.
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teerd dat Karpata wordt herontwikkeld binnen de bestaande bebouwingscontour met een
verbeterde parkeervoorziening. In de SMB wordt geen uitspraak gedaan over de exacte toekomstige bestemming van het landhuis.
Uitbreiding van verschillende bedrijventerreinen
Om aan internationale veiligheidsnormen te kunnen voldoen, is een aantal maatregelen
op en nabij het vliegveld noodzakelijk. Zo moet de start- en landingsbaan worden verlengd en moeten gebouwen die binnen de obstakelvrije zone staan worden verplaatst.
In het Masterplan voor de airport wordt het vliegveld met bijbehorende voorzieningen
herontwikkeld aan de noordzijde van de landingsbaan. Er wordt onder meer uitgegaan
van verplaatsing van de terminal en commerciële voorzieningen aan de overzijde van de
Kaya International. De landingsbaan blijft op de huidige locatie liggen en wordt verlengd. Aan de zuidzijde van de landingsbaan wordt een gebied gereserveerd voor toekomstige bedrijvigheid (op figuur 2.2 aangeduid als B1).
Uitbreiding van zware bedrijvigheid op de in het voorbereidingsbesluit aangewezen locatie langs Santa Clara (in figuur 2.2 aangeduid als B2).
Uitbreiding van bedrijvigheid ten oosten van Tera Kora (in figuur 2.2 aangeduid als zie
B3).
Uitbreiding van lichte bedrijvigheid aan noordzijde van Kaya Amsterdam en langs de te
ontwikkelen verharde weg tussen Kaya Amsterdam en Hato overeenkomstig het voorbereidingsbesluit (in figuur 2.2 aangeduid als B4).
De verplaatsing van de goederenhaven
Er is onderzoek uitgevoerd1) naar een mogelijke nieuwe locatie voor de goederenhaven. Dit
vanwege de knelpunten die op de huidige locatie van de goederenhaven worden ondervonden. Uit dit rapport komt de locatie nabij WEB als meest geschikte locatie naar voren. In de
SMB worden de globale effecten van deze voorkeurslocatie besproken. Voor de definitieve
locatie van de haven zal uiteindelijk een eigen MER (milieueffectrapport) worden opgesteld,
waarbij meer gedetailleerd de milieueffecten in beeld worden gebracht.
De aanleg of verbetering van verschillende wegen
De weg van Santa Barbara naar Rincon (Kaminda Broertje Janga) langs de westkant is
momenteel nog niet verhard. De opwaardering van deze weg bestaat uit verharding (bij
voorkeur geen asfalt) en eventueel een beperkte verbreding.
Verharden van de weg Kaya Leiden/Kaya Diamanta van Kaya Amsterdam naar Hato ter
ontlasting van de kustweg (Kaya Gobernador N Debrot) en om ontwikkeling van bedrijvigheid langs deze weg mogelijk te maken (zie ook B4).
Verbeteren van de verbinding van Santa Barbara naar de kust (Kaya Aruaco). Het opwaarderen van deze weg bestaat uit het beperkt verbreden en verharden van de bestaande weg.
De realisatie van de definitieve oplossing voor de rioolwater-/afvalwaterzuivering
In samenwerking met Nederland wordt een zuiveringsinstallatie gerealiseerd. Deze zuiveringslocatie komt buiten bestaand stedelijk gebied te liggen ten oosten van Kralendijk en ten
zuiden van Kaminda Lagun. Momenteel wordt de bestaande bebouwing tussen de airport en
Hato voorzien van riolering. Het gaat daarbij om bebouwing binnen een strook van 500 m
vanaf de kust in Kralendijk en 200 m buiten Kralendijk. Dit rioleringssysteem wordt aangesloten op de definitieve rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). De overige bebouwing wordt,
voor zover nog niet aanwezig, voorzien van septic tanks. Deze septic tanks kunnen eventueel ook worden geleegd op de rwzi. Naar inschatting zal in de toekomst op deze wijze de
helft van het afvalwater op de rwzi geloosd worden. De andere helft wordt geloosd op de
1) Royal Haskoning, rapport 'Nieuwe locatie Vrachtsteiger Bonaire', 2010.
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bodem of wordt na enige zuivering benut voor irrigatiedoeleinden. Aansluiting van overige
bebouwing op de riolering wordt niet op korte termijn voorzien. Overigens geeft deze definitieve voorziening nog niet het eindbeeld weer: mogelijk dat bij bijvoorbeeld Sabadeco, Hato
of Belnem/de ontwikkelingslocaties W1-W5 die worden gerealiseerd nog een decentrale
voorziening wordt gerealiseerd.
De aanleg of herontwikkeling van enkele zandstranden door middel van een retaining wall
In het verleden kende Kralendijk en de westelijke kuststrook ter hoogte van de slavenhutten
enkele zandstranden. Deze zandstranden zijn verdwenen1), maar gelet op de wensen van
toeristen zijn er initiatieven om enkele van de oude zandstranden terug te brengen2). De
effecten van de herontwikkeling van twee zandstranden wordt voor de twee locaties in de
SMB beschreven. Ten aanzien van de aanleg van zandstranden geldt een sterk restrictief
beleid. Dit kan alleen in uitzonderingsgevallen onder strikte voorwaarden zoals geformuleerd
in het 'Besluit aanleg stranden Bonaire'.

2.2.4. Scenario 2: Aanvullende ontwikkelingen
De mogelijke ontwikkelingen in scenario 2 dienen (conform milieubeleidsplan) op minstens
50 m vanaf de kustlijn plaats te vinden. Scenario 2 is in figuur 2.3 weergegeven. In scenario
2 wordt bekeken wat de aanvullend milieueffecten zijn van de volgende drie aanvullende
mogelijke ontwikkelingen.
Bouw van woningen en verblijfsrecreatie in het open gebied en langs de kust tussen Rincon en Kralendijk (W6)
Het stedelijk gebied van Kralendijk eindigt ten noorden van Hato. Daarna is sprake van open
terrassenlandschap langs de kust met voor de kust duiklocaties. In het voorbereidingsbesluit
is een keuze gemaakt om geen verdere verstedelijking in noordelijke richting toe te staan.
Met enige regelmaat worden initiatieven ingediend om deze kuststrook te ontwikkelen voor
wonen en verblijfsrecreatie. In scenario 2 worden de globale milieueffecten van een invulling
van dit gebied met woningen en verblijfsrecreatie in beeld gebracht. Er is geen sprake van
toetsing van een concrete ontwikkeling of initiatief.
Realisatie van woningen en verblijfsrecreatie aansluitend aan Belnem/Lima (W7)
Ten zuiden van het vliegveld vormen Belnem en Lima uitlopers van Kralendijk. Er is sprake
van een verbindingsweg naar de zuidoostkant van Bonaire (Lac). Er zijn initiatieven om het
gebied ten zuiden van het vliegveld verder in te vullen met woningen en verblijfsrecreatie. In
het voorbereidingsbesluit is een keuze gemaakt om geen verdere verstedelijking toe te
staan. In scenario 2 worden de globale milieueffecten van een invulling van dit gebied met
woningen en verblijfsrecreatie in beeld gebracht. Er is geen sprake van toetsing van een
concrete ontwikkeling of initiatief.
Aanleg van de rondweg (I4)
Met de groei van het aantal toeristen en het aantal inwoners zal ook het autoverkeer en
vrachtverkeer aanmerkelijk groeien. Om de binnenstad en woonwijken te ontlasten kan hierdoor behoefte ontstaan aan een rondweg rond Kralendijk die begint ten zuiden van het vlieg-

1) Alhoewel op enkele andere plaatsen nieuwe stranden zijn ontstaan (Atlantis).
2) Achtergrond hierbij is mede dat door de herontwikkeling van deze zandstranden (met eventuele bijbehorende
voorzieningen) de druk van het cruisetoerisme op Lac en Klein Bonaire zal afnemen.
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veld bij Belnem/Lima, aan de oostkant langs de rand van stedelijk gebied loopt en in het
noorden aansluit op de weg naar Rincon. De onderbouwing van nut en noodzaak van deze
rondweg vindt niet plaats in deze SMB. Hiervoor dient een aparte verkeerstudie uitgevoerd te
worden. In scenario 2 wordt een zeer globaal tracé voor deze mogelijke rondweg getoetst,
het tracé is dan ook als grove lijn in figuur 2.3 weergegeven. De locatie van het tracé moet
worden beschouwd als puur indicatief en is niet verder onderbouwd of beargumenteerd, ook
niet vanuit milieuvlak.
Realisatie van een golfbaan in het buitengebied
Met de groei van het aantal gepensioneerden dat op Bonaire komt wonen en de groei van
het aantal toeristen ontstaan initiatieven om een golfbaan aan te leggen. Een golfbaan kan
eventueel gecombineerd worden met verblijfsrecreatieve voorzieningen, zoals lodges. In
scenario 2 worden de effecten van de aanleg van een golfbaan in open gebied globaal getoetst. Hierbij wordt geen specifieke locatie getoetst, maar worden vooral randvoorwaarden
aangegeven.
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3.1. Inleiding
De SMB toetst en beoordeelt de in de scenario's geschetste ontwikkelingen op hoofdlijnen op
de verwachte milieueffecten. Ten behoeve van deze beoordeling geeft dit hoofdstuk inzicht in
het geldende beoordelingskader voor alle relevante milieuaspecten.
Dit beoordelingskader bestaat enerzijds uit de geldende milieuverordeningen en beleidsdocumenten waarin voor de verschillende aspecten is aangegeven met welke randvoorwaarden
doelstellingen, eisen en milieunormen rekening moet worden gehouden (paragraaf 3.2). Anderzijds is voor de beoordeling van ontwikkelingen van groot belang hoe de huidige milieusituatie op Bonaire eruit ziet: met welke kwaliteiten en waarden, maar ook met welke knelpunten moet in het ruimtelijke beleid rekening worden gehouden. Paragraaf 3.3 geeft beknopte informatie over de aanpak van dit onderzoek. De resultaten hiervan zijn opgenomen
in hoofdstuk 4 en deel B van deze SMB.

3.2. Beleidskader milieu
Het
van
-

volgende beleid en wetgeving is voor Bonaire opgesteld. Hiervan is bij de beschrijving
de milieueffecten gebruikgemaakt:
Eilandsverordening natuurbeheer Bonaire;
Eilandsverordening Marien Milieu;
Eilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning Bonaire;
Eilandsverordening Ontwikkelingsplan Klein Bonaire;
Eilandsbesluit omtrent de winning van zand en (koraal)stenen;
Eilandsverordening Waterputten;
Hinderverordening Bonaire;
Afvalstoffenverordening Bonaire;
Eilandsverordening Afvalwater Bonaire (in voorbereiding);
Eilandsverordening Irrigatie en Bemesting Bonaire (in voorbereiding);
Besluit aanleg stranden Bonaire;
Besluit natuurbeheer Bonaire en het Besluit onderwaterpark Bonaire (in voorbereiding
zijnde de uitvoeringsbesluiten bij de Eilandsverordening natuurbeheer Bonaire);
Natuurbeleidsplan 1999-2004;
Milieubeleidsplan Bonaire 2003-2007;
Internationale verdragen (Verdrag van Ramsar, het SPAW-Protocol, de Bonn-Conventie,
het Biodiversiteitsverdrag en het Zeeschildpaddenverdrag);
Nature & Environment Policy Plan Netherlands Antilles;
Monumentenlandsverordening (1979) en de Monumentenlandsverordening (1989, formeel nog niet op Bonaire van toepassing);
Monumentenplan (Beleidsnota 2007-2011 Monumenten en archeologie);
Addendum op het Monumentenplan (Archeologische sites op Bonaire);
Monumentenverordening;
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Eindrapport milieunormen Nederlandse Antillen;
Obstakelvrije zones luchthaven.

Zoals in paragraaf 1.3 al is aangegeven, beschrijft de SMB globaal de milieueffecten van
verschillende mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen op Bonaire. Voor verschillende van deze
ontwikkelingen is in een latere planvormingsfase een MER (milieueffectrapport) nodig, dat
meer gedetailleerd de milieueffecten beschrijft. In paragraaf 4.4 en bijlage 3 wordt aangegeven voor welke soort ontwikkelingen dit nodig is.

3.3. Kwaliteiten en knelpunten op Bonaire
Belangrijk vertrekpunt voor de beoordeling van de in de scenario's beschreven ruimtelijke
ontwikkelingen is de huidige milieusituatie, rekening houdend met verwachte autonome
ontwikkelingen1). Het gaat daarbij zowel om kwaliteiten (bijvoorbeeld waarden van natuur en
landschap) als om knelpunten (zoals knelpunten in het wegennet etc.). In deze SMB is de
huidige milieusituatie per relevant milieuthema in beeld gebracht in deel B. De SMB geeft
informatie over de volgende milieuthema's:
bodem;
waterhuishouding: oppervlaktewater, grondwater en afvalwater;
ecologie, de natuurwaarden op het land en onder water;
landschap, cultuurhistorie en archeologie;
verkeer;
leefomgevingskwaliteit: klimaat en duurzaamheid, bedrijvigheid, externe veiligheid,
luchtkwaliteit, bodemkwaliteit en stofhinder.

Lac als grote kwaliteit van Bonaire (bron: Progressive Environmental Solutions, Kris Kats)
1) 'Autonome' ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die ook zouden plaatsvinden als geen nieuwe ruimtelijke projecten,
zoals herstructurering, woningbouw of de bouw van kantoren worden gerealiseerd. Een goed voorbeeld is de
toename van het autoverkeer; ook los van de realisering van nieuwe woningen, kantoren etc. zal het autoverkeer,
vanwege de toenemende mobiliteit van mensen, jaarlijks toenemen. De afgelopen jaren is deze groei relatief groot
geweest, verwacht wordt dat een stabilisatie van de groei zal worden bereikt van 1 à 2% toename per jaar.
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Kernpunten per milieuthema
In de volgende tabel wordt per milieuthema een beknopt overzicht van de kwaliteiten en
knelpunten gegeven.
Tabel 3.1 Kwaliteiten en knelpunten op Bonaire per milieuthema
milieuthema

kwaliteiten en knelpunten

Bodem

De diabaaswinning (voor bouwprojecten) vindt redelijk onbeperkt plaats, de
winning van zand en koraal is bij eilandsbesluit aan banden gelegd, maar
wordt nog steeds gedoogd. Adequate wetgeving ontbreekt. Bij nieuwe ontwikkelingen dient zo zuinig mogelijk met aanwezige grondstoffen om te worden gegaan.
Bodemkwaliteit: over de aanwezige bodemverontreiniging is weinig bekend
op Bonaire. Nieuwe ontwikkelingen mogen niet leiden tot bodemverontreiniging.

Oppervlaktewater (waterhuishouding)

Hevige regenval zorgt voor wateroverlast in delen van Kralendijk en in laag
gelegen gebieden. Het huidige (verouderde) afvoersysteem van Kralendijk is
niet toereikend. Het afvoersysteem in het centrum van Kralendijk wordt op
korte termijn vervangen. Over de afwatering buiten de bestaande kernen is
weinig bekend. Bij nieuwe ontwikkelingen dient rekening te worden gehouden
met afwateringsknelpunten. Uitgangspunt hierbij moet zijn dat regenwater
zoveel mogelijk op het eiland geborgen moet worden en zo min mogelijk in
zee (onderwaterpark) moet worden geloosd.
De aanwezige saliñas en regenwaterbergingsgebieden hebben een belangrijke
waterbergende functie en vangen sedimenten in de regenwaterafvoer af,
maar worden bedreigd door ruimtelijke ontwikkelingen. Bij deze ontwikkelingen is bescherming van de saliñas en bergingsgebieden, of het zoeken naar
alternatieven voor waterberging, noodzakelijk.

Afvalwater en grondwater (waterhuishouding)

Op Bonaire is momenteel geen afvalwaterzuiveringsinstallatie: afvalwater
wordt opgevangen in beerputten en septic tanks. Dit afvalwater wordt bij
septic tanks vaak afgevoerd en elders op het eiland geloosd. Door uitspoeling
van afvalwater verontreinigt de bodem, het grondwater en uiteindelijk de zee.
Het grondwater wordt ook belast door uitloging (via de landfill), illegale vuilstort en afval. Voor delen van Kralendijk wordt vanaf 2011 riolering aangelegd. Daarnaast wordt gewerkt aan een tijdelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie. Nieuwe ontwikkelingen dienen waar mogelijk aan te sluiten op de riolering of te worden voorzien van moderne septic tanks. Nieuwe ontwikkelingen
direct langs de kustzone dienen voorkomen te worden.
Bij het gebruik van waterputten voor de waterbehoefte dreigt het gevaar van
verzilting, doordat te veel water wordt gewonnen. Nieuwe ontwikkelingen
mogen niet leiden tot verzilting. Adequate wetgeving voor grondwater ontbreekt.

Ecologie en natuur

Op Bonaire (en de andere ABC-eilanden) is sprake van een relatief hoog
endemisme: er zijn veel soorten of ondersoorten aanwezig die alleen op zo'n
eiland(engroep) gevonden worden. Bonaire maakt onderdeel uit van de zogenoemde 'Caribbean biodiversity hotspot'.
Bonaire is als eiland, mede vanwege zijn geringe omvang en de opgetreden
en optredende negatieve menselijke invloeden, kwetsbaar op het gebied van
ecologie. Zo zijn er nog heel weinig van de oorspronkelijke vegetatietypen in
hun oorspronkelijke staat bewaard gebleven. Zowel voor het natuurbeheer als
de ruimtelijke ordening geldt dat op een klein eiland weinig tot geen fouten
gemaakt kunnen worden zonder dat dit leidt tot onomkeerbaar verlies aan
biodiversiteit, natuur en leefbaarheid.
Op het eiland zijn verschillende gebieden aanwezig die belangrijke natuurwaarden bevatten en die beschermd worden. Belangrijke natuurwaarden op
het land zijn goed ontwikkelde vegetatietypen, het voorkomen van zeldzame
plantensoorten, Ramsargebieden en Important Bird Areas, grotten met
bedreigde vleermuizensoorten en zogenoemde endemische ongewervelde

Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg

220903.14556.00

26

Beoordelingskader milieu

milieuthema

kwaliteiten en knelpunten
dieren en nest- en foerageergebieden voor de internationaal beschermde
zeeschildpadden. Al deze natuurwaarden kunnen een belangrijke rol spelen
bij de ontwikkeling van duurzaam toerisme. Tegelijkertijd staan verschillende
belangrijke natuurgebieden onder druk door het reeds aanwezige toerisme,
onder andere Lac (druk op aanwezige zeegrasvelden en het aanwezige koraal). Bonaire kent een uniek koraalrif dat vlak voor de kust ligt. Dit heeft
grote ecologische waarde en is aantrekkelijk voor duiktoeristen.
Bij ontwikkelingen buiten de huidige bebouwde contour dient rekening te
worden gehouden met de aanwezige natuurwaarden. Ruimtelijke ontwikkelingen dienen in ecologisch waardevolle gebieden zo veel mogelijk vermeden te
worden. Voor een adequate bescherming is de instelling van corridor- en
bufferzones gewenst.

Landschap, cultuurhistorie en archeologie

Cultuurhistorie: bij nieuwe ontwikkelingen binnen Kralendijk en Rincon moet
rekening worden gehouden met het beschermde dorps- en stadsgezicht en de
cultuurhistorisch waardevolle panden. In het buitengebied dient rekening te
worden gehouden met aanwezige grotten en historische waterputten en
andere waardevolle cultuurhistorische objecten.
Archeologie: bij ontwikkelingen dient rekening te worden gehouden met
aanwezige archeologische vindplaatsen (en eventuele beschermende bufferzones).
Landschap: Bonaire heeft een gevarieerd landschap (in het noordwesten een
heuvellandschap, in het midden een terrassenlandschap en in het zuiden een
vrij laag en vlak landschap (met deels zoutpannen). Belangrijke beschermingswaardige landschappen betreffen het terrassenlandschap en het kenmerkende kunukulandschap. Bij nieuwe ontwikkelingen dient bij de verkaveling van gebieden rekening te worden gehouden met kenmerkende structuren
en afwateringspatronen. Bij ontwikkelingen buiten het bestaand stedelijk
gebied dienen het terrassenlandschap, het heuvellandschap en het kunukulandschap te worden beschermd. Bebouwing van de heuvels van Bonaire is
vanuit landschappelijk oogpunt ongewenst.

Verkeer

De belangrijkste hoofdwegen zijn de wegen tussen Kralendijk en Rincon
(toeristenroute langs de kust en route via het binnenland). Door de huidige
verkeersstructuur in Kralendijk wordt al het noord-zuidverkeer via het centrum afgewikkeld. Dit zorgt voor een aanzienlijke verkeersdruk in het centrum
en de ontsluitende wegen. In de huidige situatie kan het wegennet het verkeersaanbod net verwerken. Bij nieuwe ontwikkelingen dient aandacht te
worden besteed aan de hoge verkeersdruk, het aanleggen van verharde
wegen en het weren van vrachtauto's uit het centrum.

Klimaat, kustveiligheid
en duurzaamheid
(leefomgevingskwaliteit)

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dient zoveel mogelijk te worden ingespeeld op de effecten van klimaatverandering, door in te zetten op duurzame
energie en door niet te bouwen in gebieden die bij een zeespiegelstijging als
eerste onder water lopen.
Zuidelijke delen van Bonaire liggen vlak boven de huidige zeespiegel. Zeespiegelstijging door klimaatverandering vormt dan ook een potentiële bedreiging voor Bonaire. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de effecten van
klimaatverandering en zeespiegelstijging voor het eiland. Vanuit het voorzorgprincipe moet bij ontwikkelingen ten zuiden van de airport rekening
worden gehouden met deze zeespiegelstijging. Dit kan betekenen dat deze
gebieden niet ontwikkeld moeten worden of eerst opgehoogd moeten worden
voordat er gebouwd kan worden.

Bedrijvigheid (leefomgevingskwaliteit)

De zware bedrijvigheid in Bonaire is vooral geconcentreerd op bedrijventerreinen, uitzonderingen daargelaten. Bij de ontwikkeling van woningen en
verblijfsrecreatie dient rekening te worden gehouden met bedrijvigheid in de
omgeving. Bij de ontwikkeling van bedrijven moet juist rekening worden
gehouden met woningen en verblijfsrecreatie in de omgeving.
Bij ontwikkelingen dient rekening te worden gehouden met beperkingen die
gelden van de luchthaven (die wordt uitgebreid), zoals de obstakelvrije
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kwaliteiten en knelpunten
zone/hoogtebeperkingen. Ook moet rekening worden gehouden met het
aspect geluid en externe veiligheid.

Externe veiligheid
(leefomgevingskwaliteit)

Op Bonaire liggen een aantal bedrijven die relevant zijn voor de externe
veiligheidssituatie: BOPEC, dieselopslag WEB, depot Bonoil, kerosineopslag
luchthaven. Gevaarlijke stoffen van en naar bedrijven wordt over de weg
vervoerd (onder andere langs woningen).

Overig (leefomgevingskwaliteit)

Luchtkwaliteit: op Bonaire is sprake van stofoverlast die wordt veroorzaakt
door het verkeer (veel stofoverlast langs onverharde wegen) en stofproducerende bedrijven. Over het algemeen kent Bonaire voor het overige een goede
luchtkwaliteit vanwege de afwezigheid van grote luchtverontreinigende bronnen op Bonaire/in de omgeving.

Het Gotomeer met aanwezige flamingo's als kwaliteit van Bonaire
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De aanwezigheid van de lora en de flamingo (Stinapa Bonaire, Sam Williams en Frank Bierings) en het landhuis Karpata: beeldbepalend en belangrijk voor Bonaire
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4.1. Inleiding
In dit hoofdstuk vindt de beoordeling van de in hoofdstuk genoemde scenario's 1 en 2 plaats.
Deze beoordeling is een samenvatting van deel B van deze SMB. In deel B zijn per milieuaspect de milieueffecten van de verschillende ontwikkelingen op hoofdlijnen beschreven (per
hoofdstuk/ontwikkelingssituatie). Zoals in hoofdstuk 1 al is aangegeven, geeft deze SMB de
milieueffecten op hoofdlijnen weer. Voor verschillende grootschalige of gevoelige ontwikkelingen zullen nog meer gedetailleerde MER-en (milieueffectrapporten) moeten worden opgesteld om bij de verdere planvorming de milieueffecten beter en meer gedetailleerd in beeld
te brengen (verwezen wordt tevens naar paragraaf 4.5).
In dit hoofdstuk vindt eerst de conclusie op hoofdlijnen plaats (paragraaf 4.2), waarna in
paragraaf 4.3 per ontwikkeling een beoordeling wordt gegeven. Hierbij wordt ten aanzien
van de potentiële woningbouwlocaties in scenario 1 tevens een prioritering op het gebied van
milieu gegeven. Paragraaf 4.4 geeft mogelijke vervolgstappen voor ruimtelijke ontwikkelingen aan. Dit hoofdstuk sluit af met paragraaf 4.5, waarbij in wordt gegaan op eventuele
vervolgstappen en de verhouding met eventueel op te stellen MER-en.

4.2. Conclusies op hoofdlijnen
Bescherming milieu van belang
Bonaire heeft voor belangrijke milieuaspecten al beleid opgesteld of in bewerking om het
milieu te beschermen. Uitgangspunt is duurzaamheid. Hierbij zijn de volgende sporen het
meest van belang:
het Natuurbeleidsplan (1999);
het Milieubeleidsplan (2003);
het Monumentenplan (2007) en de monumentenverordening (2009);
verschillende verordeningen en besluiten op het gebied van natuur en milieu.
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dient met dit beleid rekening te worden gehouden.
Globale toekomstvisie Bonaire: SMB beoordeelt op hoofdlijnen
Het Masterplan dat in ontwikkeling is, beschrijft op hoofdlijnen de toekomstvisie van Bonaire.
De geschetste groei van toerisme en inwoners krijgt in dit SMB een eerste ruimtelijke vertaling. Verwezen wordt naar de scenariobeschrijving in hoofdstuk 2. Programma's en concrete
ruimtelijke uitgangspunten ontbreken in deze fase van de planvorming nog. Over de haalbaarheid of wenselijkheid van concreet ingevulde ontwikkelingen doet deze SMB geen uitspraken. De uitspraken in deze SMB over de te verwachten milieueffecten zijn in het algemeen globaal en kwalitatief. De uitgevoerde beoordeling geeft per locatie/ontwikkeling inzicht in:
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welke ontwikkelingen goed verantwoord zijn in relatie tot verwachte milieueffecten en
welke beperkingen eventueel gelden voor de programmatische invulling of inrichting van
de locatie;
uit de beoordeling blijkt op welke punten nader onderzoek nodig is om uitsluitsel te
geven over de haalbaarheid van (delen van) potentiële ontwikkelingen.

Algemene milieugevolgen toename bevolking en toerisme
Dit SMB toets een ontwikkeling van Bonaire waarbij een groei van het aantal toeristen van
75.000 nu naar 100.000 in 2020/2025 plaatsvindt en een groei van de bevolking van 15.500
nu naar 25.000 in 2025. Deze groei moet plaatsvinden met behoud van kwaliteit van natuur,
cultuur, identiteit en moet duurzaam en evenwichtig zijn.
Uit de SMB blijkt dat een toename van de bevolking en het toerisme leidt tot een toenemende druk en een toenemende milieubelasting op de omgeving. Deze effecten zijn inherent
aan ruimtelijke ontwikkelingen waarbij meer mensen in een gebied wonen/verblijven. Een
toename van de bevolking en het aantal toeristen leidt tot:
een toenemende belasting op de natuur, onder andere door een toename van het bezoek aan natuurgebieden. Menselijke verstoring leidt in het algemeen tot een afname
van vogelsoorten en biodiversiteit en een grotere fragmentatie en verstoring. Als gevolg
van afvalwater zal ook in enige mate sprake zijn eutrofiëring en negatieve effecten op
grondwater en koraalriffen. Voor sommige natuurgebieden (Klein Bonaire, Washington
Slagbaai) kan in een draagkrachtstudie aangetoond worden of de effecten van deze
toename acceptabel zijn. Een dergelijke studie is dringend noodzakelijk voor het Lacgebied;
een toename van het gebruik van grondstoffen, waarvan de voorraad op Bonaire eindig
is;
een toename van het energieverbruik;
een toename van de verkeersdruk op Bonaire. Hierbij dient te worden opgemerkt dat
het huidige hoofdwegennet het huidige verkeersaanbod net aankan.
Uit de SMB blijkt niet dat de gewenste toename van bevolking of toeristen niet mogelijk is.
De SMB geeft wel aan dat deze ontwikkelingen leiden tot een toename van de milieubelasting op Bonaire. In het SMB worden deze milieueffecten kwalitatief aangegeven. De Bonairianen moeten bepalen in hoeverre deze effecten acceptabel zijn.
Gevolgen bouwactiviteiten voor grondstoffenvoorraad en het landschap
Bonaire is voor bouwactiviteiten sterk afhankelijk van eigen grondstoffen. Gelet op de eindigheid van de eigen grondstoffenvoorraad is het van belang dat zo zuinig mogelijk met de
aanwezige grondstoffen wordt omgesprongen, niet alleen voor zand en (koraal)stenen, ook
met betrekking tot het gebruik van diabaas. Vanuit landschappelijk oogpunt is het van groot
belang zuinig met vooral diabaas om te gaan: de winning/het afgraven van heuvels kan
grote, onomkeerbare landschappelijke gevolgen hebben. Door het opstellen van een
plan/beleid kan bepaald worden op welke gestructureerde wijze Bonaire met diabaaswinning
wil omgaan zonder het landschap onherstelbare schade toe te brengen.
Bouwen alleen binnen bestaande contour niet mogelijk
Zoals in hoofdstuk 2 reeds is aangegeven, is het opvangen van deze toename aan toeristen,
maar vooral aan bevolking, niet mogelijk alleen binnen de bestaande contouren. Opvangen
binnen de bestaande contouren heeft als voordeel dat het omliggende landschap en de omliggende natuur behouden blijft. Een deel van de ontwikkelingen zal op de lange termijn
buiten de bestaande contouren plaats moeten vinden. In deze SMB zijn hiervoor een aantal
locaties onderzocht. Overigens heeft het vanuit milieuoverwegingen zwaar de voorkeur om
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eerst binnen de bestaande contour te bouwen, voordat gebieden buiten deze contour ontwikkeld worden.
(Tijdelijke) stofhinder door bouw- en aanlegactiviteiten
Bij de aanleg en bouw van nieuwe ontwikkelingen zal (tijdelijk) extra stofoverlast ontstaan
door extra bouwverkeer op wegen, bouw- en aanlegactiviteiten op bouwplaatsen die niet zijn
afgeschermd en het gebruik van diabaas bij het bouwrijp maken van gronden. Dit is deels
inherent aan de betreffende activiteiten. Er kunnen echter maatregelen worden genomen om
de betreffende tijdelijke stofoverlast te beperken, zoals:
aanleg van verharde wegen voordat gestart wordt met de bouwwerkzaamheden;
het verplichten van beschermende maatregelen voor de omgeving (afscherming bouwplaatsen);
het verplicht afdekken van de lading van bouwverkeer.
Dergelijke zaken kunnen overigens niet in het ruimtelijk ontwikkelingsplan worden gereguleerd.

4.3. Conclusies en aanbevelingen per ontwikkeling
De ontwikkelingen in scenario 1 en 2 (die zijn beschreven in hoofdstuk 2) zijn in deel B kwalitatief beoordeeld op de te verwachten milieueffecten. Tabel 4.1 en 4.2 geven per scenario/ontwikkeling een overzicht van de belangrijkste conclusies. De ontwikkelingen in deze
SMB zijn globaal van karakter. Dit geldt ook voor de effectbeschrijving. Duidelijk is dat voor
de meeste milieuaspecten nog nader onderzoek noodzakelijk is, indien de betreffende ontwikkelingen verder in gang worden gezet.
In de volgende subparagrafen wordt per ontwikkeling achtereenvolgens kort ingegaan op de
milieueffecten op het gebied van:
ecologie;
bodem en water;
landschap, cultuurhistorie en archeologie;
verkeer;
kwaliteit leefomgeving.
Indien cultuurhistorie en archeologie niet specifiek wordt vermeld, zijn er op dat vlak op basis van de huidige informatie geen negatieve effecten te verwachten. Dat wil niet zeggen dat
er geen archeologische waarden aanwezig zijn, alleen is daar voor de betreffende locaties
geen informatie over bekend.

4.3.1. Scenario 1
De ontwikkelingen die deel uitmaken van scenario 1 zijn beschreven in paragraaf 2.2.3 en
zijn weergegeven in figuur 2.2. De tabel 4.1 is een samenvatting van de effecten zoals deze
in deel B uitgebreider zijn beschreven.
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Tabel 4.1 Beoordeling ontwikkelingen scenario 11)
Woningbouw
W1: omgeving Santa
Barbara/Sabadeco

- Vanuit ecologisch perspectief is woningbouw in dit gebied zeer ongewenst. Er
komen primaire vegetatietypen voor en het gebied is van groot belang voor de
overleving van vogelsoorten. Mogelijk dat het westelijk deel van het gebied ook
van belang is voor vleermuizen (mogelijke aanwezigheid grotten).
- Aansluiting op het aan te leggen rioleringsstelsel is niet mogelijk vanuit capaciteitsoogpunt, ondanks gebruik septic tanks is er gevaar voor uitspoeling richting grondwater en zee. Dit is nadelig voor het koraalrif. In het gebied zijn mogelijk grotten aanwezig (langs de weg is een grot met vleermuizen ontdekt).
- Het terrassenlandschap (Hoog en Midden Terrassen) is waardevol vanwege de
(dominantie van) primaire vegetatietypen. Met name het Hoger Terras is beeldbepalend voor het eiland. Het gebied ligt langs de toeristenroute. De ontwikkeling is vanuit landschap niet gewenst.
- Door de opwaardering van bestaande wegen rondom dit gebied zijn geen problemen in de verkeersafwikkeling te verwachten.
- Vanwege de aanwezigheid van Bonoil moet voor dit gebied aandacht worden
besteed aan rampenbestrijding. Binnen een deel van het gebied wordt niet voldaan aan de algemene hoogtebeperking vanuit de luchthaven, maar dit betreft
geen harde norm: afwijking is mogelijk.

W2: langs Kaya Korona

- Het best ontwikkelde vegetatietype van Bonaire wordt door woningbouw in dit
gebied aangetast, evenals de (toekomstige) ecologische corridorfunctie.
- Het gebied is minder geschikt voor diabaaswinning in de toekomst (hogere
ligging in Washikemba Formatie), waardoor geen strijdig gebruik zal optreden.
Er zal gebruik moeten worden gemaakt van septic tanks (geen aansluiting op
riolering).
- De locatie maakt onderdeel uit van het heuvellandschap en het kunukulandschap. Omdat in de referentiesituatie al een groot deel van het gebied wordt
ontwikkeld, zullen de effecten op het gebied van landschap en cultuurhistorie
beperkt zijn. Wel dienen de heuvels vrij te blijven van bebouwing. Het uitzicht op
de Seru Grandi en omgeving wordt niet beïnvloed. Door voorafgaand cultuurhistorisch waardevolle elementen te inventariseren kan hiermee bij de inrichting
van het gebied rekening worden gehouden.
- De bereikbaarheid van de ontwikkelingslocatie is goed.
- Binnen een deel van het gebied wordt niet voldaan aan de algemene hoogtebeperking vanuit de luchthaven, maar dit betreft geen harde norm: afwijking is
mogelijk.

W3: richting Lagun Hill

- Bebouwing in dit gebied zal geen al te grote ecologische waarden vernietigen.
- Mogelijk dat ter plaatse relatief vruchtbare gronden aanwezig zijn, waardoor
ontwikkeling minder wenselijk is. Evenals W2 is dit gebied minder geschikt voor
diabaaswinning in de toekomst, waardoor geen strijdig gebruik zal optreden. Ook
op deze locatie moet gebruik worden gemaakt van septic tanks.
- W3 is onderdeel van het kunukulandschap. Bij de verkaveling moet rekening
worden gehouden met kenmerkende structuren en patronen. Ontwikkeling leidt
tot aantasting van het kunukulandschap. Door voorafgaand cultuurhistorisch
waardevolle elementen te inventariseren kan hiermee bij de inrichting van het
gebied rekening worden gehouden. Tevens kan bij ontwikkeling de omgeving
worden verbeterd (versterken kunukulandschap).
- De ontwikkelingslocatie kent een goede bereikbaarheid.
- De grond in dit gebied is mogelijk nog relatief vruchtbaar en geschikt voor landbouw.
- Er moet in de planvorming rekening worden gehouden met verschillende aanwezige bedrijven in de omgeving van W3 en mogelijk de aanwezige zendmast (met

1) Indien cultuurhistorie en archeologie niet specifiek wordt vermeld, zijn er op dat vlak op basis van de huidige
informatie geen negatieve effecten te verwachten.
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een afstand van maximaal 100 m).
W4: ten oosten van Tera
Kora

- De effecten op het gebied van ecologie zullen relatief beperkt zijn.
- Er worden geen relevante effecten voor bodem en water verwacht. Er dient gebruik te worden gemaakt van septic tanks.
- De effecten op het gebied van landschap zijn beperkt.
- De bereikbaarheid van de ontwikkelingslocatie is goed.
- Een deel van de locatie (ten zuiden van Tera Kora) is niet geschikt voor bebouwing vanwege de obstakelvrije zones van de luchthaven. Vanwege de aanwezigheid van de luchthaven is de locatie minder geschikt voor ontwikkeling vanwege
de aanzienlijke geluidsbelasting en de gevolgen van een eventueel vliegtuigongeluk. Om de geluidsoverlast van vliegtuigen te beperken kan in het zuidelijk
deel bedrijvigheid worden gerealiseerd.

W5: afronding Belnem

- Vanuit ecologisch perspectief is woningbouw in dit gebied zeer ongewenst,
vanwege de aanwezigheid van een primair vegetatietype en zeldzame boomsoorten. Het gebied is het belangrijkste gebied met oppervlakkige zoetwaterlichamen. In de directe omgeving zijn verschillende grotten met veel water aanwezig, die van belang kunnen zijn voor de overleving van vleermuizen.
- Op het gebied van bodem en water kunnen ernstige negatieve effecten optreden. Er bestaat een gerede kans dat het karstengebied van Lima van belang is
voor het complexe mangrovesysteem van Lac. Hydrologisch onderzoek is nodig
om hier meer inzicht in te verkrijgen. Naar verwachting worden de aanwezige
zoetwaterlichamen aangetast en verdwijnen ze deels. Omdat de locatie niet op
de riolering kan worden aangesloten, bestaat de kans op uitspoeling richting
grond- en zeewater, wat tevens nadelig is voor zoetwaterorganismen en uiteindelijk ook het koraalrifecosysteem. Vanwege de aanwezigheid van ondergrondse
grotten is de ontwikkeling ook op het gebied van bodemgesteldheid niet gewenst.
- De locatie is laag gelegen en wordt bij zeespiegelstijging mogelijk bedreigd door
overstroming.
- Er wordt een waardevolle landschapseenheid aangetast.
- De ontwikkelingslocatie kent een goede bereikbaarheid.
- Vanuit leefomgevingskwaliteit gelden geen relevante beperkingen.

Binnen de contour van
Kralendijk en Rincon

- Er zullen in het algemeen geen relevante negatieve natuureffecten optreden.
- Indien rekening wordt gehouden met het bestaande waterhuishoudkundige
systeem zullen er ook op het gebied van bodem en water geen noemenswaardige negatieve effecten optreden.
- Bij de ontwikkeling dient rekening te worden gehouden met aanwezige cultuurhistorisch waardevolle panden, het stads- en dorpsgezicht en archeologisch
waardevolle gebieden (Amboina).
- Het extra verkeer in Kralendijk kan van invloed zijn op de bereikbaarheid. De
ontwikkelingen binnen het centrum van Kralendijk zullen de verkeersafwikkeling
niet ten goede komen.
- Er moet rekening worden gehouden met eventueel aanwezige bedrijven (inclusief externe veiligheid) en hoogtebeperkingen vanuit de luchthaven.

Verblijfs- en dagrecreatie
R1: in het aangewezen
gebied

Adviesbureau RBOI
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- Vanuit ecologisch perspectief is ontwikkeling van dit gebied zeer ongewenst,
vanwege de aanwezigheid van relatief veel zeldzame plantensoorten en het belang van het gebied voor de overleving van vogelsoorten (onder andere de lora).
Deze waarden verdwijnen/worden aangetast. Er zijn ook belangrijke grottensystemen in de omgeving die deels water bevatten en die van belang zijn voor
de overleving van vleermuizen.
- Aansluiting op het aan te leggen rioleringsstelsel is niet mogelijk. Bij gebruik van
septic tanks bestaat toch het gevaar van uitspoeling richting grond- en zeewater.
Gebruik van diabaas bij de aanleg leidt tot uitspoelen naar zee met nadelige ge-
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volgen voor de riffen. In het gebied zijn enkele grotten aanwezig waarmee rekening moet worden gehouden.
- Dit gebied behoort tot het best bewaard gebleven landschap van Bonaire (kenmerkend terrassenlandschap). Het is beeldbepalend voor het eiland en ligt langs
de toeristenroute. Ruimtelijke ontwikkelingen ter plaatse zijn landschappelijk niet
gewenst.
- Bij verbetering van de ontsluitende weg (I1) zal de bereikbaarheid van het gebied worden verbeterd.
- Vanuit leefomgevingskwaliteit gelden geen relevante beperkingen.
R2: binnen de contour

- Er zullen in het algemeen geen relevante negatieve natuureffecten optreden.
- Indien rekening wordt gehouden met het bestaande waterhuishoudkundige
systeem zullen er ook op het gebied van bodem en water geen noemenswaardige negatieve effecten optreden.
- Bij de ontwikkeling dient rekening te worden gehouden met aanwezige cultuurhistorisch waardevolle panden, het stads- en dorsgezicht en archeologisch
waardevolle gebieden (Amboina).
- Het extra verkeer in Kralendijk kan van invloed zijn op de bereikbaarheid en de
verkeersdruk zal toenemen.
- Er moet rekening worden gehouden met eventueel aanwezige bedrijven (inclusief externe veiligheid) en hoogtebeperkingen vanuit de luchthaven.

R3: agritoerisme/duurzame verblijfsrecreatie
buiten de contour

- De ecologische gevolgen van agritoerisme in de kunukus zijn beperkt. Ecolodges
kunnen ten koste gaan van de aanwezige natuur en dienen vanuit dit perspectief
nader onderzocht te worden.
- Op het gebied van bodem en water zijn er gelet op het kleinschalige karakter
geen onoverkomelijke milieueffecten te verwachten.
- Vanwege het kleinschalige karakter worden negatieve landschappelijke effecten
niet verwacht. Agritoerisme zou juist moeten leiden tot behoud van het kunukulandschap.
- Gelet op de kleinschaligheid van de ontwikkeling zal de verkeersgeneratie beperkt zijn en zijn er geen problemen in de verkeersafwikkeling.
- Er zijn geen relevante effecten voor de kwaliteit van de leefomgeving.

Dagrecreatie Lac
DR1: Cai
DR2: Kontiki Beach
DR3: Sorobon Beach

- Het gebied Lac is ecologisch zeer waardevol en kwetsbaar. Over de ecologische
draagkracht van het gebied is vrijwel niets bekend. Herontwikkeling leidt tot een
toename van toeristen, waardoor dit gebied verder onder druk komt te staan.
Het is dringend noodzakelijk een draagkrachtstudie uit te voeren.
- Onder voorwaarde dat de sanitaire voorzieningen sterk worden verbeterd, zal
sprake zijn van een verbetering van de waterkwaliteit.
- De landschappelijke effecten zullen beperkt zijn, aangezien vooral bestaande
bebouwing wordt gebruikt. Gelet op de gevoeligheid van het gebied is een goed
ontwerp noodzakelijk en moet rekening worden gehouden met landschappelijke
waarden. In de gebieden DR1 en DR3 zijn archeologische vindplaatsen aanwezig
waarmee rekening moet worden gehouden.
- Er zal in enige mate sprake zijn van extra verkeer, maar de verkeersafwikkeling
is ook in de toekomst goed.
- Er is geen relevante invloed op de kwaliteit van de leefomgeving.

K: herontwikkeling
pand Karpata

- Bij herontwikkeling dient rekening te worden gehouden met het belang van dit
gebied voor de lora en andere belangrijke natuurwaarden.
- Tevens dienen goede sanitaire voorzieningen te worden gerealiseerd.
- Voor het behoud van dit pand en vanuit cultuurhistorisch opzicht is het zeer
positief dat dit karakteristieke pand van een duurzame functie wordt voorzien.
- De ontwikkeling heeft geen noemenswaardig effect op de bereikbaarheid.
- Op het gebied van leefomgevingskwaliteit heeft de ontwikkeling geen relevante
gevolgen.
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Bedrijventerreinen
B1: luchthaven

- Het gebied ten zuiden van de luchthaven maakt onderdeel uit van het grootste
gebied waar een primair vegetatietype aanwezig is. Deze wordt aangetast door
de beoogde ontwikkeling.
- Het gebied aan de noordkant is vanwege zijn waterbergende functie niet geschikt als ontwikkelingslocatie, tenzij compensatie plaatsvindt. In het gebied aan
de zuidkant is mogelijk ook sprake van wateroverlast, hiermee dient in de planvorming rekening te worden gehouden. Verder maakt het gebied ten zuiden van
de airport mogelijk onderdeel uit van het karstgebied Lima en is daardoor mogelijk van groot belang voor Lac. Hydrologisch onderzoek is nodig om te bepalen of
de uitvoering van het project de waterafstromingspatronen in ernstige mate zal
verstoren.
- Het gebied ten zuiden van de airport is laag gelegen en wordt bij zeespiegelstijging mogelijk bedreigt door overstroming.
- Het landschapstype waartoe het gebied aan de zuidzijde behoort, is zeer waardevol. Door de ontwikkeling van bedrijvigheid wordt de rand van het stedelijk
gebied verder opgeschoven in zuidelijke richting. Ontwikkeling van het gebied
aan de noordzijde heeft geen landschappelijk effect (gebied is reeds verstoord).
- De ontsluiting is goed en de bereikbaarheid zal ook goed blijven.
- In het noordelijke deel kan waarschijnlijk voldaan worden aan de hoogtebeperkingen vanuit de luchthaven (obstakelvrije zone). Het zuidelijk deel is vanuit
dit aspect slechts voor een deel geschikt voor ontwikkeling. In de milieuzonering
moet rekening worden gehouden met de Tera Kora.

B2: locatie zware bedrijvigheid

- De uitbreiding van zware bedrijvigheid zal van invloed zijn op de aanwezige
vegetatie en avifauna in de omgeving (stof- en geluidsoverlast).
- Bodemvervuiling moet in het milieuspoor worden voorkomen. Er is geen informatie op het gebied van bodem en water beschikbaar die leidt tot specifiek
positieve of sterk negatieve effecten bij deze ontwikkeling.
- Aangezien het de uitbreiding van bestaande bedrijvigheid betreft, zal de landschappelijke impact relatief beperkt zijn. Het betreft echter wel bebouwing in een
voor de rest maagdelijk kunukulandschap.
- Het extra verkeer leidt niet tot problemen in de bereikbaarheid. Verharding van
de ontsluitende zandweg is mogelijk, maar heeft vanuit verkeerskundig oogpunt
geen prioriteit.
- De locatie is geschikt voor vestiging van zware bedrijven.

B3: ten oosten van Tera
Kora

- Gelet op de ligging in een reeds verstoord gebied zijn de effecten op het gebied
van ecologie relatief beperkt.
- Bodemvervuiling moet in het milieuspoor worden voorkomen. Er is geen informatie op het gebied van bodem en water beschikbaar die leidt tot specifiek
positieve of sterk negatieve effecten bij deze ontwikkeling.
- Bij de verkaveling moet rekening worden gehouden met kenmerkende structuren
en patronen van het kunukulandschap. Ontwikkeling leidt tot aantasting van het
kunukulandschap.
- De ontsluiting van de locatie is goed en er zijn geen problemen in de verkeersafwikkeling te verwachten. Het vrachtverkeer rijdt langs de woonwijk, maar bij
aanleg van de goederenhaven (zie verder) zal het leiden tot een beperking van
de vrachtbewegingen elders in Kralendijk.
- Bedrijvigheid ter plaatse is mogelijk indien in de milieuzonering rekening wordt
gehouden met de woonwijk Tera Kora (ook vanwege stofhinder).

B4: uitbreiding rond Kaya
Amsterdam

- Dit gebied is vooral van belang voor de nectaretende vleermuis, die op Bonaire
reeds zeer beperkt aanwezig is. Mogelijk kan compensatie aantasting voorkomen.
- Bodemvervuiling moet in het milieuspoor worden voorkomen. Er is geen informatie op het gebied van bodem en water beschikbaar die leidt tot specifiek positieve of sterk negatieve effecten bij deze ontwikkeling.
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- Vanwege de aanwezigheid in het stedelijk gebied en de uitgave van kavels voor
woonbebouwing in de directe omgeving zijn de landschappelijke effecten beperkt.
- De bereikbaarheid blijft goed, onder andere door ontwikkeling I2. Gelet op de
locatie van B4 zal het vrachtverkeer dat goederen vanaf de luchthaven naar de
bedrijven vervoerd wel via het bebouwde gebied van Kralendijk moeten worden
afgewikkeld. Overigens is het aandeel vrachtvervoer vanaf de luchthaven relatief
beperkt: het merendeel wordt per schip aangevoerd.
- In de milieuzonering moet rekening worden gehouden met woonwijken en verblijfsrecreatie in de directe omgeving. Aan de hoogtebeperkingen vanuit de
luchthaven (obstakelvrije zone) kan naar verwachting worden voldaan.
Goederenhaven

- De effecten op het koraalrif zullen waarschijnlijk relatief gering zijn, omdat het
koraal waarschijnlijk ter plaatse al (zwaar) beschadigd is door de vroegere activiteiten van de elektriciteitscentrale. Waarschijnlijk dat door de aanwezigheid
van een macroalg bijzondere natuurwaarden ontbreken. Onderzoek (in het kader
van het op te stellen MER) is noodzakelijk om dit aan te tonen.
- Door de realisatie van de goederenhaven zal de aanwezige ernstige bodemverontreiniging gesaneerd moeten worden. Dit is een positief milieueffect. De
sanitaire voorzieningen moeten worden aangesloten op het rioleringssysteem.
- De landschappelijke effecten zijn beperkt door de reeds aanwezige zware bedrijvigheid en de watergebonden activiteiten.
- Het achterlandtransport naar de belangrijkste goederenbestemmingen loopt
langs vrij drukke wegen (Kaya Korona) en dwars door het bestaande bebouwde
gebied. Dit is vanuit verkeersoogpunt minder wenselijk. De bocht in de Kaya
Korona, die door vrachtverkeer op dit moment al moeilijk te nemen is (met als
gevolg opstoppingen) wordt zwaarder belast. Bij ontwikkeling van bedrijvenlocatie B4 en vestiging van havengebonden bedrijven op deze locatie kan de impact
van het vrachtverkeer worden teruggedrongen. Dit effect zal echter pas op de
langere termijn optreden en niet op de korte termijn. Door de realisatie van zowel B4 als de goederenhaven zullen bedrijven bij vestiging moeten kiezen voor
nabijheid van de goederenhaven (bij B4) of nabijheid van de luchthaven (bedrijventerrein langs Kaya Industria).
- De luchtkwaliteit zal lokaal verminderen (overslagactiviteiten en toename vrachtverkeer door Kralendijk) en de stofhinder zal lokaal toenemen. De toename van
het vrachtverkeer is uiteindelijk beperkter als locatie B4 wordt benut voor havengerelateerde bedrijvigheid. Dit zal echter pas op termijn plaatsvinden. Ook
beïnvloedt de goederenhaven de geluidssituatie in de omgeving. Deze geluidssituatie werd in het verleden echter al beïnvloed door WEB (elektriciteitscentrale), waarvoor eenzelfde richtafstand gold als voor de nieuwe activiteiten (op
basis van de VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering: 700 m voor rustige
woonwijk).

Infrastructuur

In het algemeen geldt voor de verschillende infrastructurele aanpassingen (I1-I3)
op het gebied van milieueffecten het volgende:
- op het gebied van bodem en water zijn er gelet op het kleinschalige karakter
geen onoverkomelijke milieueffecten te verwachten;
- aangezien het in het algemeen de opwaardering van bestaande wegen in stedelijk gebied betreft, zullen de landschappelijke effecten beperkt zijn;
- door de verharding zal veel minder stofhinder optreden, maar de aanwezigheid
van andere luchtverontreinigende stoffen zal in enige mate toenemen;
daar waar bij een infrastructureel project nog specifieke milieueffecten te verwachten zijn, is dat onderstaand aangegeven.

I1: Sabadeco naar Rincon

- De bereikbaarheid van en naar Rincon zal verbeteren. Het opwaarderen van de
weg I1 biedt mogelijk de kans voor een goede ontsluiting richting Rincon tijdens
hevige regenval. Dit is echter eveneens mogelijk door lokale maatregelen aan de
bestaande hoofdweg richting Rincon te nemen.
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- Er is sprake van verstoring en versnippering in een gebied dat belangrijk is voor
de overleving van vogelsoorten.
- Door I1 zullen de toeristen meer het beeldbepalende landschap van Bonaire
kunnen beleven.
I2: Hato naar Kaya
Amsterdam

- De ecologische effecten zullen beperkt zijn.
- Vanuit verkeer wordt met name de kustweg hierdoor ontlast.

I3: Santa Barbara/Republiek naar Hato

- Op het gebied van ecologie worden geen relevante effecten verwacht.
- Door opwaardering van deze weg zal de verbinding met de kust worden verbeterd.

Rioolwaterzuivering

- Er zal voor het aspect ecologie sprake zijn van verstoring door geluidsoverlast.
- De rioolwaterzuivering heeft een sterk positief effect op de waterkwaliteit
(grondwater/zeewater).
- Deze voorziening zal zichtbaar zijn in het landschap.
- De toename van vrachtverkeer zal ten opzichte van de referentiesituatie (tijdelijke afvalwaterzuivering) naar verwachting ongeveer gelijk zijn.
- De realisatie van de definitieve rwzi lijkt geen beperking op te leveren voor de
bestaande en beoogde woningen, en andersom.

Zandstranden
(S1 en S2)

- Kunstmatig aangebracht zand zorgt onherroepelijk voor problemen voor het
koraalrif. Strandverrijking op een meer natuurlijke manier is op milieuvlak wel
een optie (zie hoofdstuk 5). Hierbij moet rekening worden gehouden met de
zware golfslag. Ook bij natuurlijk aangelegd zandstrand kan zand losspoelen of
verwaaien, wat nadelig is voor het koraalrif. Ter plaatse van Witte Pan is het
koraal echter op aanzienlijke afstand van de kust gelegen.
- Een toename van het aantal zandstranden kan een negatieve invloed hebben op
de kwaliteit van het zeewater. Per saldo zal echter nauwelijks sprake zijn van
een verslechtering.
- De effecten op het gebied van landschap zijn beperkt.
- Door de aanleg van de zandstranden zal dit meer verkeer naar de kust trekken,
maar de ontsluiting van beide locaties is goed.
- Er is geen relevante invloed op de kwaliteit van de leefomgeving.

Aanzet prioritering woningbouwlocaties
Zoals in hoofdstuk 2 al is aangegeven, kunnen in de ontwikkelingslocatie W1 tot en met W5
veel meer woningen worden gebouwd dan nodig is om de verwachte groei op te vangen.
Vanuit de beoordeling van de verschillende milieuaspecten in deel B is een prioritering voor
deze locaties aangegeven. Overigens heeft het, zoals al eerder in dit hoofdstuk is opgemerkt,
de voorkeur vanuit milieu om eerst de bestaande bebouwde omgeving te benutten alvorens
ontwikkelingen buiten de contour toe te staan.
Bij de prioritering van de ontwikkelingslocaties W1 tot en met W5 buiten de bestaande contour zijn de aspecten ecologie, water en bodem en landschap het meest relevant. Dit is niet
alleen het geval vanwege het grote belang om op een zorgvuldige manier om te gaan met
deze aspecten in een kwetsbaar gebied als Bonaire (eiland van geringe omvang waarbij
duurzaamheid centraal staat als uitgangspunt voor ruimtelijke ontwikkelingen). Dit geldt ook
omdat vanuit verkeer en leefomgevingskwaliteit geen onoverkomelijke knelpunten naar voren zijn gekomen die de ontwikkeling van een bepaalde locatie ongeschikt maken:
voor verkeer worden alle locaties in principe geschikt geacht en hetzelfde beoordeeld:
alleen de locatie W1 heeft een lichte voorkeur, omdat hier optimalisatie van aanwezige
wegen in de omgeving plaatsvindt;
voor leefomgevingskwaliteit is de prioritering als volgt:
1:W2/W5. 2:W3. 3:W1. 4:W4.
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Hierbij zijn de verschillen in de beoordeling van de ontwikkelingslocaties zeer gering. Alleen
de locatie W4 wordt vanuit leefomgevingskwaliteit in minder geschikt geacht, vanwege de
aanwezigheid van de luchthaven (gevolgen vliegtuigongeluk, hoge geluidsbelasting vanwege
luchthaven).
De prioritering op het gebied van ecologie en landschap is in tabel 4.3 opgenomen. Hierbij is
ter verduidelijking met kleurgebruik aangegeven in hoeverre de ontwikkeling van de betreffende locatie vanuit de aspecten gewenst is. De betekenis van de betreffende kleuren zijn in
tabel 4.2 opgenomen.
Tabel 4.2 Classificering aangeduide kleuren in tabel 4.3
Vanuit milieuaspect zeer acceptabele/gewenste ontwikkelingslocatie
Vanuit milieuaspect acceptabele gewenste ontwikkelingslocatie
neutraal
Vanuit milieuaspect minder gewenste ontwikkelingslocatie
Vanuit milieuaspect ongewenste ontwikkelingslocatie
Tabel 4.3 Prioritering ontwikkelingslocaties W1-W5 (vanuit ecologie, bodem/water en landschap)
prioriteit

ecologie

bodem en water

landschap

locatie

toelichting
beoordeling

locatie

toelichting
beoordeling

locatie

toelichting
beoordeling

1

W3

reeds verstoord,
geen grote ecologische waarden
aanwezig

W2/W4

geen noemenswaardige te beschermen
waarden

W4

landschappelijke waarden ontbreken grotendeels

2

W4

aanwezige waarden relatief klein in
oppervlak

W3

minder gewenst
vanwege mogelijke
aanwezigheid relatief
vruchtbare gronden

W2/W3/
W5

Veel voorkomend landschapstype (W2), bij W3
gaat kunukulandschap
verloren, bij W5 wordt
waardevolle
(ecologische) landschapseenheid aangetast

3

W2

Goed ontwikkelde
vegetatie op
Washikemba
Formatie, groot
deel van het
gebied wordt op dit
moment echter
reeds ontwikkeld

W1/W5

Gevaar van uitspoeling
afvalwater richting zee
en aanwezigheid
grotten. W5 is tevens
belangrijk als
karstgebied (relatie
met Lac) en is
vanwege de lage
ligging gevoelig voor
zeespiegelstijging

W1

behoort tot de beeldbepalende en best
bewaarde landschappen
van Bonaire. Geeft het
gevoel dat je het
bebouwde gebied
verlaat.

4

W1/ W5

zeldzame plantensoorten en
primaire vegetatietypes aanwezig,
belangrijk voor
overleving van
vogelsoorten en
corridorfunctie
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Samenvattend kan gesteld worden dat op het gebied van milieu (integraal) bij woningbouwontwikkeling buiten het bestaand bebouwd gebied de voorkeur uit gaat naar de ontwikkeling
van de locatie W4, W2 en W3.

4.3.2. Scenario 2
Onderstaand worden de ontwikkelingen van scenario 2 beoordeeld. De ontwikkelingen die
deel uitmaken van scenario 2 zijn beschreven in paragraaf 2.2.4 en zijn weergegeven in
figuur 2.3.
Tabel 4.4 beoordeling ontwikkelingen scenario 2
woningbouw/verblijfsrecreatie
W6: in open gebied/langs kust RinconKralendijk

-

-

-

-

W7: aansluitend aan
Belnem/Lima

-

-

-

-

Adviesbureau RBOI
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Vanuit ecologisch perspectief is ontwikkeling van dit gebied zeer ongewenst,
vanwege de aanwezigheid van de mooiste (primaire) vegetaties van Bonaire en
het belang van het gebied voor de overleving van vogelsoorten (onder andere
verschillende nestlocaties van de lora, tevens is de bedreigde Bonairiaanse
kerkuil aanwezig). In het gebied zijn enkele grotten met vleermuizen aanwezig
die behouden moeten blijven.
Aansluiting op het aan te leggen rioleringsstelsel is niet mogelijk vanuit capaciteitsoogpunt. Bij gebruik van septic tanks bestaat toch het gevaar van uitspoeling richting grond- en zeewater. Ook het gebruik van diabaas bij de aanleg leidt
tot uitspoelen naar zee en daarmee tot nadelige gevolgen voor de riffen.
Dit gebied behoort tot het best bewaard gebleven landschap van Bonaire (kenmerkend terrassenlandschap). Het is beeldbepalend voor het eiland en ligt langs
de toeristenroute. Voor de beleving van het landschap is het essentieel dat
voorkomen wordt dat Rincon en Kralendijk aan elkaar worden gebouwd. Ontwikkeling van deze locatie vanuit landschap is zeer ongewenst.
De bereikbaarheid zal goed blijven.
In het noordelijke deel wordt niet voldaan aan de algemene hoogtebeperking
vanwege de luchthaven. Het betreft echter geen harde norm, waarbij afwijking
mogelijk is. Er moet rekening worden gehouden met de aanwezige zendmasten.
Uit voorzorg dient een afstand van 100 m aangehouden te worden (nadere informatie over zendvermogen en eventueel nader onderzoek kan bepalen welke
afstand daadwerkelijk gewenst zou zijn).
Vanuit ecologisch perspectief is woningbouw in dit gebied zeer ongewenst,
vanwege de aanwezigheid van een primair vegetatietype en zeldzame boomsoorten. Het gebied is het belangrijkste gebied met oppervlakkige zoetwaterlichamen. In het gebied zijn enkele grotten aanwezig die tevens van belang kunnen zijn voor de overleving van vleermuizen.
Vanuit bodem en water is ontwikkeling van dit gebied minder gewenst: het is
het belangrijkste gebied met oppervlakkige zoetwaterlichamen, een deel van
het gebied is van belang voor de waterberging en door de aanwezigheid van
(ondergrondse) grotten is bebouwing ter plaatse niet altijd mogelijk. Ondanks
het gebruik van septic tanks bestaat er een kans op uitspoeling en een negatief
effect op de fauna in het water in de grotten. Vermoedelijk spelen de zoetwaterlichamen (karstwater) een belangrijke rol bij de aanvoer van zoet water voor
het belangrijke mangrovesysteem van Lac. Hierdoor kunnen bij de ontwikkeling
belangrijke negatieve milieugevolgen optreden. Hydrologisch onderzoek is nodig
om hier meer inzicht in te krijgen.
De locatie is laag gelegen en wordt bij zeespiegelstijging mogelijk bedreigd door
overstroming.
W7 behoort tot het Midden Terras en voor een belangrijk deel tot een zeer
waardevolle landschapseenheid op kalksteen (TM4). Het gebied is het belangrijkste gebied met oppervlakkige zoetwaterlichamen ('karstwater'). Ontwikkeling
leidt tot negatieve landschappelijke effecten.
De bereikbaarheid van het gebied blijft voldoende gewaarborgd.
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woningbouw/verblijfsrecreatie

I4: aanleg rondweg

-

Er is geen relevante invloed op de kwaliteit van de leefomgeving, behalve in het
noordelijk deel vanwege de aanwezigheid van de luchthaven (aanzienlijke geluidsbelasting). Gelet op risicocontouren bij kleine Nederlandse luchthavens lijkt
het aspect gevaar voor deze locatie minder relevant te zijn. Er moet rekening
worden gehouden met de aanwezige zendmasten. Uit voorzorg dient een afstand van 100 m aangehouden te worden (nadere informatie over zendvermogen en eventueel nader onderzoek kan bepalen welke afstand daadwerkelijk
gewenst zou zijn).

-

De rondweg zal gebieden met belangrijke natuurwaarden doorkruisen, waarvan
sommigen van belang zijn als leefgebied voor verschillende (bedreigde) vogelsoorten. Er zal sprake zijn van versnippering en verstoring van een ongerept
stukje Bonaire.
De aanleg mag het waterhuishoudkundige systeem niet negatief beïnvloeden
(geen ongewilde waterkerende functie of doorsnijding van afwateringsgebieden).
De rondweg tast het kunukulandschap, dat in de betreffende zone nog ongerept
is, aan. Mogelijk dat de aanleg echter het agritoerisme verder stimuleert, waardoor het overgebleven kunukulandschap beter behouden kan blijven. In het
tracé moet rekening worden gehouden met de archeologische vindplaats
Wanapa en moeten de heuvels ontzien worden.
Door de aanleg van de rondweg zal de verkeersdruk in (het centrum van)
Kralendijk verminderen. Nader onderzoek zal de noodzaak van een dergelijke
rondweg moeten aantonen. Het vrachtverkeer vanaf de verplaatste goederenhaven door het bebouwde gebied zal door de aanleg van de rondweg verminderen.
De rondweg heeft een positief effect op het gebied van luchtkwaliteit en
wegverkeerslawaai in het centrum van Kralendijk (door minder verkeer daar).

-

-

-

-

Randvoorwaarden golfbaan
Voor de golfbaan (met eventuele verblijfsrecreatie) is geen concrete ontwikkelingslocatie
getoetst, maar zijn randvoorwaarden geformuleerd waaraan de golfbaan (minstens) zou
moeten voldoen. Overigens zal voor de golfbaan zelf nog een MER moeten worden opgesteld.
De randvoorwaarden die als globale toets uit de SMB naar voren komen zijn:
de waterhuishouding is het belangrijkste aandachtspunt bij de verdere planvorming,
mede vanwege het aride klimaat. Er dient voldoende aandacht te worden besteed aan
maatregelen om te komen tot een duurzaam watersysteem (onder andere bouwen van
dammen en tanki's). Het is noodzakelijk zeer zorgvuldig de gevolgen van een golfbaan
op het watersysteem in beeld te brengen. Gedacht moet in ieder geval worden aan een
andersoortige golfbaan die beduidend minder water nodig heeft als de traditionele golfbaan. Uitgangspunt van de beoogde ontwikkeling dient zo veel mogelijk een gesloten
grondbalans te zijn. Tevens dient de golfbaan geen of slechts zeer geringe invloed te
hebben op de nutriëntenbelasting op het grondwater en de riffen (zorgvuldig omgaan
met bemesting);
een golfbaan heeft in potentie negatieve effecten op de natuur, maar kan ook kansen
bieden voor de ontwikkeling van natuur. Dit hangt nauw samen met de locatiekeuze en
de golfbaaninrichting. Op het gebied van ecologie kunnen vooral positieve resultaten
bereikt worden als de golfbaan wordt aangelegd in een gebied met weinig natuurwaarden. Het gebied ten zuiden van Washikemba of elders meer naar het westen vanuit
Washikemba lijkt het meest geschikt;
vanuit landschappelijk oogpunt is het bij de ontwikkeling van een golfbaan noodzakelijk
om in het ontwerp rekening te houden met de kenmerkende structuren en afwateringspatronen van het bestaande landschap. Het ontwerp van de golfbaan moet passen in
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het Bonairiaanse landschap (een traditionele 'Engelse' golfbaan is niet gewenst). Tevens
dient rekening te worden gehouden met aanwezige archeologische waarden;
op het gebied van verkeer en leefomgevingskwaliteit zijn geen specifieke randvoorwaarden geformuleerd.

4.4. Advies vervolgstappen
Zoals al eerder is aangegeven, maakt de SMB de betreffende ontwikkelingen niet ruimtelijk
mogelijk: dit vindt plaats in het ontwikkelingsplan. Niet alle in de SMB beschreven ontwikkelingen worden in het ruimtelijk ontwikkelingsplan mogelijk gemaakt. Immers het ruimtelijke
ontwikkelingsplan geldt voor de komende 5 jaar. In deze periode kan nog veel worden ontwikkeld binnen bestaand stedelijk gebied. Bovendien zijn veel ontwikkelingen nog niet voldoende concreet om in het ruimtelijke ontwikkelingsplan op te nemen.
Als een concrete ontwikkeling niet past binnen het ruimtelijk ontwikkelingsplan zien de
vervolgstappen voor het planvormingsproces er in het algemeen als volgt uit:
nader uitwerken beoogde ontwikkeling, onderbouwen van nut en noodzaak en indienen
principeverzoek bij DROB;
principe oordeel DROB/bestuur over verlenen van medewerking;
uitvoeren nader onderzoek naar milieugevolgen. Voor verschillende ontwikkelingen is
hiervoor een MER noodzakelijk. Een lijst van deze ontwikkelingen wordt momenteel
opgenomen in een verordening (zie bijlage 3). Hierbij kan gedacht worden aan
ruimtelijke ontwikkelingen met betrekking tot:
• een luchthaven;
• een zeehaven of in sommige gevallen een pier;
• een kunstmatig strand, jachthaven of uitwatering in zee;
• een golfbaan en andere recreatieve of toeristische voorzieningen met een oppervlakte van 8 ha of meer;
• bouwen in nader beschreven kwetsbare gebieden;
• het kan echter ook gaan om ontwikkelingen van concrete inrichtingen, de winning
van delfstoffen, ontgrondingen, infiltratie van water in de bodem of grondwateronttrekking;
oordeel DROB/bestuur over aanvaardbaarheid van milieueffecten en formuleren van
randvoorwaarden voor de ontwikkeling (bijvoorbeeld compensatie bij aantasting waterbergingsgebied);
herzien of wijzigen van het ruimtelijk ontwikkelingsplan voor de ontwikkeling. Dit hoeft
niet eilandbreed, dit kan ook voor een deel van het grondgebied van Bonaire. In het
herziene ruimtelijk ontwikkelingsplan wordt de ontwikkeling definitief ruimtelijk mogelijk
gemaakt. Het ruimtelijk ontwikkelingsplan bevat ook wijzigingsbevoegdheden. Indien de
ontwikkeling past binnen de wijzigingsbevoegdheid, kan daarvan gebruik worden
gemaakt.

4.5. Vertaling naar het momenteel op te stellen ruimtelijk ontwikkelingsplan
Bescherming aanwezige natuur- en milieuwaarden
In het ruimtelijk ontwikkelingsplan zijn verschillende beschermingswaardige natuur- en landschapswaarden specifiek met behulp van regels beschermd tegen ruimtelijke ontwikkelingen
zoals de bouw van woningen. Hierbij gaat het onder meer om:
de verschillende natuurgebieden op het eiland;
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het marinepark;
de saliñas en andere waterbergingsgebieden;
aanduiding van delen van Kralendijk en Rincon als beschermd stads- of dorpsgezicht;
bestemmen van behoudenswaardige panden (op het gebied van cultuurhistorie) en
bekende archeologisch waardevolle gebieden (archeologische vindplaatsen);
een aanlegvergunningenstelsel voor waarden op het gebied van ecologie, landschap of
archeologie die beschermd worden tegen bijvoorbeeld het ophogen en afgraven van
gronden maar ook voor tegen het uitvoeren van werkzaamheden die gevolgen kunnen
hebben voor de waterhuishouding.

Ruimtelijke ontwikkelingen zoals beschreven in deze SMB
In deze SMB zijn verschillende mogelijke ontwikkelingen beschreven, als autonome situatie,
als onderdeel van scenario 1 of als onderdeel van scenario 2. Niet al deze ontwikkelingen
worden vertaald in het ruimtelijke ontwikkelingsplan. Het ruimtelijke ontwikkelingsplan heeft
een looptijd van 5 jaar, terwijl in de SMB 15 jaar vooruit wordt gekeken. Hieruit vloeit reeds
automatisch voort dat niet alle ontwikkelingen uit de SMB worden vastgelegd.
Mogelijke ontwikkelingen die in de SMB zijn onderzocht, kunnen, indien gewenst, op verschillende manieren in het ruimtelijk ontwikkelingsplan worden opgenomen. Dit kan direct
(je hebt een rechtstreeks recht om te bouwen) of indirect (je moet eerst het ontwikkelingsplan wijzigingen of uitwerken, waarbij aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan).
Onderstaand wordt aangegeven of en op welke wijze de onderzochte ontwikkelingen uit de
scenario's 1 en 2 zijn opgenomen in het ruimtelijk ontwikkelingsplan.
Autonome ontwikkelingen
De autonome ontwikkelingen zoals beschreven in deze SMB zijn in het algemeen reeds in
gang gezette ontwikkelingen en deze worden dan ook positief bestemd in het ruimtelijk ontwikkelingsplan die momenteel worden opgesteld. Hierbij kan gedacht worden aan het windturbinepark, de energiecentrale, uitbreiding van de landfill, de locatie voor de afvalwaterzuivering, bouwprojecten die al in uitvoering zijn of waarvoor vergunning is afgegeven, dan wel
verkavelingsplan is vastgesteld.
Mogelijke ontwikkelingen scenario 1
Rechtstreeks bestemmen
Een deel van de onderzochte ontwikkelingen in scenario 1 worden, daar waar overeenstemming is over de noodzaak en de milieueffecten gering zijn, rechtstreeks in de ruimtelijk ontwikkelingsplan opgenomen. Dit betreffen de volgende ontwikkelingen:
de bouw van woningen binnen de bestaande contour van Kralendijk en Rincon;
de ontwikkeling van dag- en verblijfsrecreatie binnen de bestaande contour van Kralendijk en Rincon;
de uitbreiding van het bedrijventerreinen op de locatie voor zware bedrijvigheid (B2) en
de uitbreiding van bedrijvigheid ten oosten van Tera Kora (B3);
de uitbreiding van het bedrijventerrein rond Kaya Amsterdam (B4);
de locatie van definitieve afvalwaterzuivering;
uitbreiding rond luchthaven aan noordzijde (B1): door het opnemen van een dubbelbestemming ten behoeve van waterberging wordt ervoor zorg gedragen dat de waterbergende functie van het gebied behouden blijft.
Bestemmen via wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht
Een deel van de onderzochte ontwikkelingen uit scenario 1 wordt niet rechtstreeks mogelijk
gemaakt. In het ruimtelijk ontwikkelingsplan is een wijzigingsbevoegdheid of uitwerkings-
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plicht opgenomen. Aan deze bevoegdheid zijn onder meer milieurandvoorwaarden gekoppeld
waaraan de ontwikkelingen worden getoetst. Dit betekent dat een initiatiefnemer eerst een
nadere uitwerking van de ontwikkeling moet maken en daarbij moet onderzoeken wat de
milieueffecten zijn. Daarna kan de overheid de effecten van de ontwikkeling beoordelen en
bepalen of van de wijzigingsbevoegdheid gebruik wordt gemaakt en voor de ontwikkeling
toestemming wordt verleend. Hiermee kan de overheid nog sturing geven aan de plannen
alvorens deze gerealiseerd worden.
Via een uitwerkingsplicht kunnen de volgende locaties worden ontwikkeld:
uitbreiding van het woongebied op de locaties W3 (voor een deel), W4 en voor een deel
W2. Hier geldt een bestemming Woongebied - uit te werken. Randvoorwaarden zijn:
• bij locatie W2: niet op heuvels zelf, rekening houden met waardevolle vegetatietypen;
• bij locatie W3: rekening houden met karakteristieke structuren/patronen van de
kunukus en zo veel mogelijk ontzien van diabaas. Tevens voldoende afstand tot
aanwezige bedrijven houden;
• bij locatie W4: rekening houden met de obstakelvrije zone van de luchthaven, ontwerp dusdanig dat woningen op zo groot mogelijke afstand van luchthaven komen te
liggen.
Via een wijzigingsbevoegdheid zijn binnen de bestemming Agrarische - Kunuku en Open
Landschap de volgende ontwikkelingen mogelijk:
realisatie van agritoerisme of duurzame lodges buiten de bestaande contour (R3). Aan
deze ontwikkelingen worden randvoorwaarden gesteld zoals effecten op het gebied van
ecologie en het ontwerp dat moet passen binnen Bonairiaanse kunukucultuur;
kleinschalige woningbouw indien dit geen afbreuk doet aan landschappelijke, ecologische, hydrologische en cultuurhistorische waarden;
een golfbaan onder diezelfde voorwaarde (zie ook paragraaf 4.3.2) waarbij een duurzaam watersysteem een kernpunt vormt.
Niet bestemmen in het ruimtelijke ontwikkelingsplan
Enkele onderzochte mogelijke ontwikkelingen uit scenario 1 worden niet meegenomen in het
ruimtelijke ontwikkelingsplan, mede vanwege het verschil in doorlooptijd tussen SMB (15
jaar) en ontwikkelingsplan (5 jaar). Deze ontwikkelingen zijn niet noodzakelijk om de beoogde groei van toeristen en inwoners op te vangen of hebben dermate negatieve milieueffecten dat het eventueel toestaan van dergelijke ontwikkelingen zeer zorgvuldig afgewogen
dient te worden. Vanuit milieuoogpunt is een deel van deze ontwikkelingen niet gewenst. De
volgende ontwikkelingen worden niet bestemd:
overige ontwikkeling van de woongebieden buiten de bestaande contour;
de ontwikkeling van verblijfs- en dagrecreatie in het gebied R1;
herontwikkeling zandstranden;
de aanleg van de goederenhaven omdat over de locatie nog besluitvorming moet
plaatsvinden en een MER moet worden opgesteld.
Onderzochte mogelijke ontwikkelingen in scenario 2
De mogelijke ontwikkelingen in scenario 2 worden eveneens niet opgenomen in het ruimtelijke ontwikkelingsplan. Het principe van eerst ontwikkelen en verdichten binnen de bestaande stedelijke contour wordt voor de looptijd van dit ontwikkelingsplan vastgehouden.
De ontwikkelingen zijn hiervoor nog te globaal en bovendien op milieuvlak nog te controversieel. Zo heeft de ontwikkeling van W6 en W7 belangrijke negatieve effecten op het gebied
van zowel ecologie, bodem/water als landschap. De aanleg van de rondweg is nog onderwerp van discussie (onder andere nut en noodzaak) en bovendien dient hiervoor meer
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duidelijkheid over het tracé verkregen te worden alvorens deze kan worden vastgelegd in
een ruimtelijk ontwikkelingsplan.
Milieuzonering bedrijvigheid
Om aanwezige woningen in de omgeving van bedrijven in het ruimtelijk spoor reeds te beschermen tegen overmatige milieuhinder en tevens rechtszekerheid te bieden aan aanwezige
bedrijven qua bedrijfsvoering, wordt in het ruimtelijke ontwikkelingsplan gebruikgemaakt
van een milieuzonering. Dat wil zeggen dat er door de bestemmingsregeling afstanden worden aangehouden tussen woningen als milieugevoelige functie en bedrijven als milieuhinderlijke functie. Hoe zwaarder de bedrijvigheid, hoe groter de afstand is tussen beide functies.
Deze milieuzonering vindt plaats aan de hand van een Staat van Bedrijfsactiviteiten. Dit is
een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt
naar mate van milieubelasting. De Staat van Bedrijfsactiviteiten is gebaseerd op de VNGpublicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) en is aangepast aan de Bonairiaanse situatie.
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In deel B van deze SMB is hoofdstukgewijs per milieuaspect een beschrijving gegeven van de
referentiesituatie en de milieueffecten.
De verschillende hoofdstukken kennen eenzelfde opbouw, te weten:
toetsingskader;
huidige situatie en autonome ontwikkeling;
effecten scenario 1;
effecten scenario 2;
conclusie, prioritering ontwikkelingslocaties en randvoorwaarden.
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5.1. Toetsingskader
Algemeen: natuurwaarden en landschapstypen
Het natuurbeleid op Bonaire gaat vaak hand in hand met de bescherming van het landschap.
Zo wordt het terrassenlandschap Midden Bonaire in het Natuurbeleidsplan 1999-2004 aangeduid als 'Eilandelijk natuurgebied'. De waarden van de landschapstypen zoals aangeduid
op de 'Landscape ecological vegetation map of the island of Bonaire' zijn gebaseerd op de
relatieve onverstoordheid of oorspronkelijkheid van de in de onderscheiden landschapstypen
van Bonaire voorkomende vegetatietypen. In dit rapport worden natuurwaarden en vegetatietypen op het eiland gerelateerd aan de landschapstypen waarin ze voorkomen. De landschapstypen zijn op hun beurt ingedeeld op grond van de geologie (kalksteenterrassen,
Washikemba Formatie, saliñas) en geomorfologie (heuvels of vlaktes, relatieve hoogte van
de kalksteenterrassen). Voor de landschapstypen worden bepaalde codes gehanteerd (T voor
kalksteenterrassen en D voor de Washikemba formatie).
Algemeen
Momenteel bestaat het juridisch instrumentarium ter bescherming van de natuur en milieu
op Bonaire uit de volgende regelingen: Eilandsverordening natuurbeheer Bonaire (AB 2008,
No. 23), Eilandsverordening Marien Milieu (AB 2001, No. 13), Eilandsverordening Ruimtelijke
Ontwikkelingsplanning Bonaire (AB 1994, No. 2), Eilandsverordening Ontwikkelingsplan Klein
Bonaire (AB 2001, No. 33), Eilandsbesluit omtrent de winning van zand en (koraal)stenen en
Eilandsverordening Waterputten (AB 1975 No. 3). Daarnaast beschermen ook de Hinderverordening Bonaire (AB 1994, No. 3) en de Afvalstoffenverordening Bonaire (AB 1993, No. 2)
de natuur.
In voorbereiding zijn de Eilandsverordening Afvalwater Bonaire, de Eilandsverordening Irrigatie en Bemesting Bonaire en het Besluit aanleg stranden Bonaire. Verder zijn in voorbereiding de uitvoeringsbesluiten bij de Eilandsverordening natuurbeheer Bonaire, te weten het
Besluit natuurbeheer Bonaire en het Besluit onderwaterpark Bonaire.
Het natuurbeleid ligt vast in het Natuurbeleidsplan 1999-2004 dat net geëvalueerd is en dat
vervolgens zal worden gereviseerd. Het Natuurbeleidsplan is een uitvloeisel van verplichtingen uit de Landsverordening Grondslagen Natuurbeheer- en bescherming (AB 2001, No. 69).
Bonaire kent ook een Milieubeleidsplan Bonaire. Met het Milieubeleidsplan loopt Bonaire
vooruit op de inwerkingtreding van het ontwerp Landsverordening Grondslagen Milieubeheer.
Daarnaast is Bonaire verbonden aan internationale verdragen zoals het Verdrag van Ramsar,
het SPAW-Protocol, de Bonn-Conventie, het Biodiversiteitsverdrag en het Zeeschildpaddenverdrag.
Het Nature & Environment Policy Plan Netherlands Antilles, 2004-2007 geeft richting aan het
natuur- en het milieubeleid van Bonaire.
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Ramsarverdrag
Diverse delen van Bonaire zijn aangewezen als Ramsargebied. Het betreft Lac, Gotomeer,
Pekelmeer (Flamingo Sanctuary), saliña van Slagbaai en Klein Bonaire. Deze gebieden zijn
daarmee internationaal beschermd. Voor Lac is in het Natuurbeleidsplan van Bonaire een
bufferzone van 500 m voorgesteld met een setback zone van 100 m. Bij het Ramsarverdrag
gaat het om het verstandig gebruik ('wise use') van watergebieden. Volgens de 'Recommendation 3.3 on Wise use of wetlands' is verstandig gebruik: 'het verstandig gebruik van wetlands is duurzame toepassing voor het welbevinden van de mens op een wijze die aansluit
bij het behoud van de natuurlijke eigenschappen van het ecosysteem. Natuurlijke eigenschappen van het ecosysteem worden gedefinieerd als de fysieke, biologische en chemische
componenten zoals grond, water, planten, dieren en voedingsstoffen en hun wisselwerking.
Duurzame toepassing betekent 'dat de mens de wetlands zo benut dat deze de grootste
voortdurende weldaad opleveren voor huidige generaties en hun capaciteit behouden om in
de behoeften en toewijding van toekomstige generaties te voorzien.'
'Verstandig gebruik' houdt in: van het begin af aan milieuoverwegingen meenemen in het
planproces van plannen die de wetlands kunnen beïnvloeden, inclusief een volledige beoordeling van het milieueffect voorafgaand aan goedkeuring.
Eilandsverordening natuurbeheer Bonaire
De Eilandsverordening natuurbeheer (AB 2008, No. 23) beschermt de natuur van Bonaire op
het land en in de zee. Het gaat om bescherming van gebieden en bescherming van dier- en
plantensoorten. De verordening geeft ook op eilandsniveau uitwerking aan verschillende
verdragen die de natuur beschermen, zoals het CITES-, het Ramsar- en het Zeeschildpaddenverdrag. De verordening bevat het juridische raamwerk en de procedures die nodig zijn
om het natuurbeleid op Bonaire gestalte te geven. De ontwerpen van de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten zijn gereed, maar nog niet door het college behandeld: een Eilandsbesluit
natuurbeheer en Eilandsbesluit onderwaterpark zijn in voorbereiding.
Eilandsbesluit omtrent de winning van zand en (koraal)stenen
Sinds 1 januari 2006 is het winnen van zand en koraalstenen verboden. Met uitzondering van
zand bij Onima op basis van een contract waarbij tussen Washikemba en Cai koraalstenen
mogen worden gewonnen. Deze locatie is inmiddels uitgeput.
Construction guidelines voor Bonaire
In dit document dat is opgesteld door DROB, SELIBON NV, Fundashon Tene Boneiru Limpi,
L.V.V, Amigu di tera, constructiebedrijven, landeigenaren, ontwikkelaars en is samengesteld
door STINAPA/Bonaire National Marine Park zijn onder andere voorwaarden opgenomen voor
duurzaam bouwen en ontwikkelingen langs de kust.

5.2. Huidige situatie en autonome ontwikkeling
5.2.1. Huidige situatie
Inleiding
Bonaire behoort met een langjarige gemiddelde regenval van 463 mm/jaar tot de Zuid-Caribische droge zone ('Caribbean dry region'1)). De biodiversiteit van deze zone is gelijk aan die
van de andere droge zones die op het Amerikaanse continent voorkomen2). Verder is voor
eilanden kenmerkend dat ze een relatief hoog endemisme hebben. Dat wil zeggen dat er
soorten of ondersoorten voorkomen die alleen op dergelijke eilanden of eilandengroepen

1) Sarmiento 1976.
2) Sarmiento 1976, Beers et al. 1997, de Freitas et al. 2005.
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gevonden worden1). Dit geldt ook voor de ABC eilanden. Het endemisme is op de ABC eilanden met name hoog onder de planten, spinachtigen en insecten, zoet water en ondergrondse
schaaldieren, landslakken, reptielen en vogels2). Het is dan ook niet verwonderlijk dat de
ABC eilanden deel uitmaken van de 'Caribbean biodiversity hotspot'3).
De terrestrische natuur van Bonaire heeft de afgelopen decennia veel geleden van menselijke verstoring4). Hoewel in vergelijking met decennia terug significant minder bomen gekapt
worden ten behoeve van houtskoolproductie, zijn de bedreigingen van deze tijd fragmentatie
als gevolg van ongecontroleerde woning- en bedrijvenbouw en begrazing door geïntroduceerde grazers zoals de geiten en ezels. De door de mens geïntroduceerde grazende zoogdieren hebben geleid tot destructie van de natuur5); de vegetatie op de ABC eilanden is vroeger veel weelderiger en meer divers geweest6).
Bonaire is als één van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen een deel van een zogenaamde small island developing state (SIDS) met als belangrijke kenmerken: een beperkte en eindige ruimte, weinig of geen landbouw, een beperkte verscheidenheid aan natuurlijke hulpbronnen, een kleine economische thuismarkt en een sterke afhankelijkheid van
im- en export. Land en zee zijn sterk met elkaar verweven: vrijwel alle activiteiten op het
land hebben directe consequenties voor de zee. Omgekeerd heeft de zee een grote invloed
op natuur en landschap maar ook het wonen op het land. Hierdoor moet een klein eiland dan
ook gezien worden als een groot kustgebied, waarin flora en fauna op het land, aan de kust
en in zee sterk onderling gerelateerd zijn en er belangrijke ecologische relaties bestaan tussen het kustgebied en het aangrenzende achterland. De begrenzing door de omringende zee
zorgt ervoor dat de ruimte op een eiland per definitie schaars en eindig is. Door het kleine
oppervlak beïnvloeden ook op Bonaire economische sectoren elkaar in grote mate door het
fysieke ruimtebeslag en de uitstraling van effecten. Zowel voor het natuurbeheer als de
ruimtelijke ordening geldt dat op een klein eiland weinig tot geen fouten gemaakt kunnen
worden zonder dat dit tot onomkeerbaar verlies aan biodiversiteit, natuur en leefbaarheid
leidt7). Bonaire is nog in de voordelige positie dat de bevolkingsdichtheid laag is (45 inwoners/km²; Curaçao: 319 inwoners/km² en Aruba: 549 inwoners/km²)8). Internationaal wordt
inmiddels onderkend dat SIDS in het streven naar een duurzame ontwikkeling aparte aandacht verdienen.
De ecologie van kleine eilanden heeft twee belangrijke kenmerken die haar tegelijkertijd
bijzonder waardevol en kwetsbaar maakt:
de geïsoleerde ligging ten opzichte van andere grote landgebieden leidt ertoe dat op
den duur genetische isolatie optreedt onder flora en fauna. Dit leidt door evolutie tot het
ontstaan van aparte soorten, of ondersoorten, afhankelijk van de tijdsduur. Op Bonaire
treft men deze soorten of ondersoorten aan onder de insecten, spinachtigen, vogels,
landslakken, reptielen en zoetwater- en ondergrondse crustaceeën9);
de eerdergenoemde geringe omvang.
Het toerisme is door de Bonairiaanse overheid geïdentificeerd als belangrijkste te ontwikkelen economische bron voor Bonaire (bron: Masterplan). Echter, voor de duurzame ontwikke1) Westermann 1947; Gould 1969; Soulé 1986; Johnson 1988; Alcover et al. 1998. Van endemisme is sprake als een
in isolatie (op bijvoorbeeld een eiland) voorkomende soort zich via evolutie ontwikkeld heeft tot een genetisch
unieke (onder)soort, die nergens anders ter wereld voorkomt.
2) Debrot 2006.
3) Myers et al. 2000.
4) De Freitas et al. 2005.
5) Klein Bonaire is een uitzondering omdat daar c. 30 jaar geleden alle geiten en andere exotische dieren zijn
weggehaald.
6) Debrot & de Freitas 1993, Miller et al 2003.
7) 'In SIDS there is less room for error'; http://www.gdrc.org/oceans/sin-problems.html; Alcover et al. 1998.
8)

www.cbs.an (Curacao, Bonaire); www.citypopulation.de/aruba.html (Aruba).

9) Debrot 2006.
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ling van het toerisme speelt een adequaat beheer en behoud van de natuur een fundamentele rol. In de Caribische regio zijn er genoeg voorbeelden van eilanden te noemen waarbij
een ongecontroleerde ontwikkeling van het (massa)toerisme tot ernstige negatieve gevolgen
heeft geleid voor de economie en ecologie van de eilanden1). Bonaire heeft gekozen voor
duurzame ontwikkeling van haar economische potentieel gebaseerd op toerisme2) en heeft
internationaal al een zekere faam op dit gebied verworven: Zo heeft Bonaire (Bonaire National Marine Park) in 2008 de Sustainable Tourism Award van de Islands Magazine gewonnen.
Natuur en cultuur spelen tegenwoordig een steeds belangrijkere rol bij de beleving van een
bestemming door toeristen en bieden belangrijke mogelijkheden bij de ontwikkeling van het
toeristisch product3).
Natuurwaarden
Selectiecriteria bepaling natuurwaarden
Criteria die doorgaans voor de selectie van de belangrijkste te beschermen natuurgebieden
gebruikt worden, zijn: zeldzaamheid of representativiteit van de habitattypes, mate van verstoring, mate van bedreiging, belangrijkheid voor de overleving van de inheemse flora en
fauna, zeldzaamheid en diversiteit van de flora en fauna, en belangrijkheid voor de overleving op langere termijn van de flora en fauna van beschermde natuurgebieden4).
Voor de bescherming van soorten is het inzicht ontstaan dat het ook hard nodig is om de
natuur op landschapsniveau te beschermen en dus niet alleen te kijken naar de plaats van
voorkomen van een soort in een bepaald gebied5). Verlies aan habitat en fragmentatie worden gezien als de belangrijkste factoren voor verlies van biodiversiteit6). Dat aride gebieden
extra gevoelig zijn, blijkt onder andere uit het feit dat in deze gebieden herstel van bodem
en vegetatie een proces is wat decennia in beslag kan nemen of zelfs achterwege kan blijven7).
Gebieden met belangrijke natuurwaarden
Op Bonaire zijn verschillende gebieden gelegen die belangrijke natuurwaarden bevatten. Het
betreffen kortweg de volgende gebieden:
Washington-Slagbaai/Brasil;
Landschapspark Rincon;
Terrassenlandschap Midden Bonaire;
Terrassenlandschap Bolivia;
Seru Grandi en omliggende Washikemba Formatie heuvels;
Lac;
Pekelmeer (inclusief de Flamingo Sanctuary aan haar oevers).
Voor de meeste van deze gebieden stelt het Natuurbeleidsplan 1999-2004 een beschermingscategorie voor. Tevens zijn in het Natuurbeleidsplan grotten en saliñas als natuurmonument opgenomen.
Een overzicht van de belangrijke natuurwaarden in deze gebieden, het belang van de natuurmonumenten en de voorgestelde beschermingscategorie uit het Natuurbeleidsplan is
opgenomen in bijlage 2.

1) McElroy & Albuquerque 1991 in Duval 2004, de Albuquerque & McElroy 1992, McElroy & de Albuquerque 1997,
McElroy & de Albuquerque 1998, McElroy 2000.
2) Zadelhoff 1993; CDC 1997.
3) Bijvoorbeeld CTDB 1993, van Houdt 2000, Janssen-Steenberg 2009.
4) Tubbs & Blackwood 1971, Tans 1974, Ogle 1981, Janzen 1983, Debrot & de Freitas 1991, Belovsky et al. 1994,
Harris et al. 2005.
5) Schwartz 1999, Boyd et al 2008.
6) Miller et al. 1989, Raffaele 1983, King 1978/1979, Ralph & Van Riper 1985, Wiley 1985, Terborgh 1989; Johnson &
Stattersfield 1990, Harris & Silva-Lopez 1992, Schwartz 1999, Pueyo et al. 2006, Boyd et al. 2008.
7) Pueyo et al. 2006, Albaladejo et al. 1998.
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Vogels: belangrijke vogelgebieden van Bonaire
Figuur 5.1 geeft de belangrijkste vogelgebieden ('Important Bird Areas' (IBA) of the Caribbean van Birdlife International1)) van Bonaire weer. De IBA's zijn bepaald door het voorkomen van 10 belangrijke vogelsoorten voor Bonaire: geelvleugelamazone, Caribische flamingo, Amerikaanse meerkoet, koningstern, grote stern, visdief, dwergstern, naaktoogduif,
kleine grijze vliegenvanger en witoogspotlijster.
Een vergelijking met figuur 5.2 laat zien dat alleen in het middengebied tussen Rincon en
Kralendijk de rust- en nestplaatsen (resp. Seru Grandi, Kibra di Montaña/Seru Largu en Tolo)
van de zeer bedreigde geelvleugelamazone buiten de IBA's liggen. In de IBA's liggen
verschillende Ramsargebieden. Het betreffen de enige Ramsargebieden2) van de Nederlandse
Antillen: Lac, Gotomeer, Pekelmeer (Flamingo Sanctuary), saliña van Slagbaai, Klein
Bonaire.

Figuur 5.1 'Important Bird Areas' van Bonaire (bron: Wells & Debrot 2008)
Overigens is het behoud van de op Bonaire zeer weinig voorkomende rooien (Rooi Sangu,
Rooi Tuna, Rooi Promènte, Roi Caohari) van groot belang gezien hun functionele betekenis
voor de overleving van de inheemse fauna (waaronder zeldzame en bedreigde vogelsoorten,
maar ook krabben).
Vleermuizen
De vleermuizen zijn de enige inheemse zoogdieren van Bonaire. Belangrijke grotten liggen in
de volgende vijf gebieden: Barkadera, Bolivia, Lima, Rooi Sangu en Washington/Slagbaai3).
Acht vleermuissoorten zijn op Bonaire waargenomen, waarvan vier in het laatste decennium
in de grottensystemen zijn waargenomen4). De populatiegrootte van drie van deze vier soorten zijn klein en maken dat deze soorten zeer kwetsbaar zijn voor uitsterving5). Figuur 5.3
geeft een weergave van de op Bonaire bekende voorkomende gebieden met grottensystemen. Alle vleermuizensoorten zijn opgenomen in Annex 1 van het concept Eilandsbesluit
Natuurbeheer Bonaire.

1) Wells & Debrot 2008.
2) Ramsar-Conventie of Wetlands-Conventie (Iran, 1971) betreffende belangrijke watergebieden van internationale
betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats van watervogels (Heldeweg et al. 2002).
3) Rojer 2008; Wagenaar Hummelinck, 1979.
4) Rojer in prep., Rojer 2008.
5) Rojer 2008, Soulé & Simberloff 1986.
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Figuur 5.2 Nest- en rustplaatsen van de geelvleugelamazone ('lora'); groen=nestplaatsen;
blauw=rustplaatsen (bron: Williams & Martin 2009).
Zeldzame plantensoorten
In tegenstelling tot de eilanden Curaçao en Aruba is voor Bonaire weinig bekend van de verspreiding van zeldzame plantensoorten op het eiland. Alleen voor het Washington-Slagbaai
zijn redelijk veel gegevens over de verspreiding van zeldzame plantensoorten bekend door
een studie van Carmabi in 2008.
Zeeschildpadden
Minstens drie soorten zeeschildpadden nesten op de stranden van Bonaire elk jaar in het
nestseizoen (april t/m november1). Zeeschildpadden zijn internationaal bedreigde diersoorten
die door verschillende verdragen worden beschermd. Deze dieren worden door de Zeeschildpadden Conventie beschermd en komen voor op bijlage 1 van de CITES Conventie en de
BONN Conventie alsook bijlage 2 van het SPAW Protocol2). Figuur 5.4 geeft de foerageergebieden van de zeeschildpadden voor de kust van Bonaire weer. Figuur 5.5 geeft de nest-

1) Debrot et al. 2005, van Buurt 1995, van Eijck & Eckert 1994, Sybesma 1992.
2) Heldeweg et al. 2002.
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stranden voor zeeschildpadden op Bonaire weer1). Op Bonaire staan deze foerageergebieden
onder druk door van het land afkomstige sedimentatie en eutrofiëring2). Exploitatie van koraalsteen en gebrek aan begroeiing zorgen voor sedimentatie en eutrofiëring. Ook illegale
zandwinning op de stranden heeft het gevaar dat de stranden voorgoed als neststranden
verloren gaan.
Zeeschildpadden dienen beschermd te worden op basis van verschillende verdragen en de
Verordening Marien Milieu.

Figuur 5.3 Gebieden met grottensystemen (cirkels op de kaart) en de verschillende terrassen van Bonaire (voor grotten niet uitputtend).

1) Van Eijck & Eckert 1994.
2) Gibson & Smith 1999.
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Figuur 5.4 Foerageergebieden zeeschildpadden Bonaire (bron: Sea Turtle Club Bonaire)

Figuur 5.5 Neststranden en potentiële neststranden voor de zeeschildpad
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Corridorgebieden
Een aspect dat niet in het NatuurbeleidsPlan Bonaire 1999-2004 is opgenomen, is de noodzaak van het instellen en de identificatie van mogelijke corridorgebieden1). Corridors zijn van
belang voor de overleving van diersoorten op Bonaire: het zijn gebieden die veel worden
benut door de verschillende belangrijke soorten voor verplaatsing tussen natuurgebieden. De
corridors zorgen er dan ook voor dat de leefgebieden veel groter zijn dan wanneer alleen
sprake zou zijn van geïsoleerde natuurgebieden. Het veiligstellen van dergelijke corridors
voor de toekomst (geen ruimtelijke ontwikkelingen) is derhalve van groot belang.
In figuur 5.6 is een eerste aanzet/indicatie gegeven van de mogelijke ligging van de belangrijkste corridors op Bonaire. Nader onderzoek is noodzakelijk om dergelijke belangrijke corridors te identificeren (locatie en werking) en de noodzakelijke omvang vast te stellen
(breedte zone). Het is vervolgens van belang om deze corridors in (ruimtelijk) beleid vast te
leggen. Op Bonaire zijn tevens enkele corridors aanwezig die van meer nevengeschikt belang
zijn. Het corridornetwerk kan hiermee (na onderzoek) verder worden uitgebreid.

Figuur 5.6 Indicatief voorstel hoofdcorridors Bonaire (concretisering na onderzoek)
1) Door de Freitas et al. (2005) worden gewezen op de noodzaak van het instellen van corridor- en bufferzones op
Bonaire.
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5.2.2. Autonome ontwikkeling
Algemeen
Met de geplande goedkeuring van het Besluit natuurbeheer Bonaire behorende bij de Eilandsverordening Natuurbeheer (AB 2008, no. 23) zal Bonaire een goede stap zetten om te
kunnen komen tot een effectieve bescherming van belangrijke en bedreigde soorten.
Uitbreiding landfill
De uitbreiding zal in oostelijke richting plaatsvinden in een gebied met als landschappelijke
eenheid D4 (golvend landschap). Er is sprake van een eenheid met een secundaire vegetatie1), deze vegetatie is erg belangrijk voor de kwetsbare populatie van vleermuizen op Bonaire. De vegetatie bestaat voor een groot deel uit zuilcactussen. Hiervan zijn de nectaretende vleermuissoorten zo goed als exclusief afhankelijk voor hun overleving. De zuilcactussoorten zijn op hun beurt voor de bestuiving volledig afhankelijk van deze vleermuissoorten.
Deze ontwikkeling heeft dan ook een negatief effect, maar het verlies aan de kenmerkende
plantensoorten kan relatief makkelijk gecompenseerd worden. Gezien de belangrijke functie
van de vegetatie voor het behoud van de bedreigde vleermuizenpopulatie, is het noodzakelijk elders in de natuurlijke omgeving van het onderhavige gebied (D4) of elders op het eiland te compenseren door te herbeplanten met de kenmerkende soorten van het gebied
(met name de zuilcactussoorten zijn belangrijk).
Overige autonome projecten
Qua ruimte nemen de tijdelijke afvalwaterzuivering en de drie milieustraten (bij de landfill,
Kaya Industria en in Rincon) weinig ruimte in beslag. De drie milieustraten zijn bedoeld om
de gescheiden inzameling en verwerking van afvalstromen te bevorderen en milieuvervuiling
op Bonaire tegen te gaan.

5.3. Effecten scenario 1
5.3.1. Druk op natuurgebieden door toename bevolking/recreatie
Zoals in paragraaf 5.2 al is aangegeven, is Bonaire een zogenaamde small island developing
state (SIDS). Zowel voor het natuurbeheer als de ruimtelijke ordening geldt dat op een klein
eiland weinig tot geen fouten gemaakt kunnen worden zonder dat dit tot onomkeerbaar verlies aan biodiversiteit, natuur en leefbaarheid leidt.
Toename van de bevolking en het aantal toeristen brengen negatieve gevolgen voor de natuurlijke omgeving met zich mee. Er ontstaat een toename van de recreatieve druk op natuurgebieden en gevaar voor de introductie van niet inheemse, invasieve planten- en diersoorten en fragmentatie van de natuur. Uit wetenschappelijke publicaties blijkt dat menselijke verstoring leidt tot een afname van vogelsoorten en biodiversiteit in het algemeen. Ook
leidt het tot een verandering in de vegetatiestructuur. Met name op eilanden zijn fragmentatie en de toename van invasieve soorten de belangrijkste negatieve effecten. Voor sommige
natuurgebieden (Klein Bonaire, Washington Slagbaai) kan in een draagkrachtstudie aangetoond worden of de effecten van de toename aan bezoekers acceptabel zijn. Een dergelijke
studie is dringend noodzakelijk voor het Lac-gebied.
Toename van de bevolking en het aantal toeristen heeft ook negatieve effecten op de koraalriffen2). Daarnaast kan sprake zijn van effecten op het grondwater door eutrofiëring (als
1) Secundaire vegetatie is minder waardevol in vergelijking met primaire vegetatie. Op de Caribische eilanden is
echter weinig over van primaire vegetatie. Secundaire vegetatie kan echter ook ecologisch waardevol zijn.
2) Zo vergt bijvoorbeeld het duiken met camera, dat door steeds meer duiktoeristen (circa 50%) wordt gedaan, enige
ervaring en behendigheid. Het ontbreken van deze ervaring leidt tot directe schade aan het koraalrif.
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gevolg van afvalwater en overmatig gebruik van kunstmest) en verhoogde erosie (onder
andere veroorzaakt door deficiënte planning).
Om de schade van deze ontwikkelingen te kunnen beperken, is goede wetgeving noodzakelijk en instrumenten als compensatiemaatregelen bij ingrepen die schade toebrengen aan de
natuur.

5.3.2. Woningbouwontwikkelingen
In het algemeen geldt dat bebouwing in de directe omgeving van de kust leidt tot uitspoeling
van diabaas in de kustzone (bijvoorbeeld in het terrassenlandschap waar momenteel vrijwel
geen diabaas aanwezig is), dat zeer nadelige gevolgen heeft voor het koraalrif.
Binnen contouren Kralendijk en Rincon
Gelet op de ligging binnen het bestaand stedelijk gebied, zullen de ecologische kwaliteiten
ter plaatse in het algemeen niet groot zijn. Ontwikkelingen binnen de stedelijke contour leiden in het algemeen dan ook niet tot relevante negatieve effecten op het gebied van ecologie. Er is wel sprake van een verhoogde belasting langs de kust indien geen rekening wordt
gehouden met de natuurlijke afwateringspatronen (verhoogde erosie) richting zee. Verhoogde sedimentatie doodt koralen in zee. Ook moet rekening worden gehouden met het
afstromen van nutriënten en vervuiling tijdens regenval. De aanwezige saliñas dienen vaak
als afvoerput voor de sedimentatie.
In lobben aansluitend aan de contour van Kralendijk
Inherent aan woningbouw in onbebouwd gebied is dat dit een negatief invloed heeft op de
aanwezige groenstructuren (die minstens voor een deel verdwijnen en worden vervangen
door een bebouwde omgeving) en de aanwezige natuur. Dit is een vaststaand gegeven
waaraan weinig veranderd kan worden. Onderstaand wordt per ontwikkelingslocatie vooral
bekeken in welke mate het gebied relevant/beeldbepalend is voor de natuur en/of de beleving van natuur op Bonaire. Dit bepaalt het uiteindelijke effect op het gebied van natuur.
W1: omgeving Santa Barbara/Sabadeco
De natuurbeschrijving van W1 vindt hier plaats van west naar oost. Eerst komen we drie
Midden Terras landschapstypen tegen (van west naar oost): TM6, TM5 en TM4. Tevens komt
in de directe omgeving  mogelijk nog voor een klein deel in het gebied  het landschapstype
Hoog Terras voor (TH1). TH1 is zeer belangrijk en omvat verschillende primaire vegetatietypen. Ook TM6 en TM4 zijn zeer belangrijk, omdat ze voor een belangrijk deel uit de twee
primaire vegetatietypen van Bonaire bestaan. In een eerder onderzoek van Carmabi is een
aantal zeldzame plantensoorten gevonden in de TM6 van het onderhavige gebied (bijvoorbeeld koubati, bosua en dakawa). Naar verwachting zal een uitgebreider onderzoek in het
gebied leiden tot het vinden van meer (zeer) zeldzame plantensoorten. Het gebied is van
groot belang voor de overleving van vogelsoorten vanwege de kenmerken van het kalkgesteente en de planten die erop groeien: deze planten produceren het hele jaar door vruchten, terwijl dat bij de soorten die op vulkanische bodems groeien alleen in een of twee beperkte periodes gebeurt.
Alhoewel in een deel van het gebied zandafgraving heeft plaatsgevonden, is deze deellocatie
goed verscholen. Er is weinig versnippering in het gebied.
Mogelijk dat in het westelijk deel van het gebied grotten aanwezig zijn, die van belang kunnen zijn voor de overleving van vleermuizen. Er is een grot met vleermuizen bij de aanleg
van de weg ontdekt, waarbij destijds het tracé is aangepast.
De beoogde ontwikkeling zal bovenstaande waarden aantasten. Tevens zal sprake zijn van
verstoring (door licht en wegverkeerslawaai) en vervuiling (autogassen), met name aan de
randen van het gebied. Aan de randen ontstaat langzaam maar zeker een verarming van de
vegetatie en influx van invasieve plantensoorten.
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Ontwikkeling van dit gebied leidt dan ook tot zeer negatieve effecten.
W2: langs Kaya Korona
W2 komt (voornamelijk) in een gebied met landschapstype D3 voor. Dit landschapstype
heeft een hoge beschermingswaarde, vanwege het voorkomen van een goed ontwikkelde
vegetatietype op vulkanische bodem op Bonaire (Washikemba Formatie). D3 komt veel in
het Washington-Slagbaai Park en het onderhavige vulkanische bodemgebied rondom Seru
Grandi voor. Dit type bodem gaat gepaard met loofverliezende vegetatie. Dit in tegenstelling
tot kalksteenbodems waar relatief meer altijd groene plantensoorten voorkomen. Loofverliezende soorten reageren sneller op regenval en spelen daardoor aan het begin en in de regentijd een belangrijke rol in de ecologische voedselketens. Omdat het heuvels zijn (relatief
geïsoleerd en met begroeide toppen), spelen ze ook een heel belangrijke rol als rust- en
uitkijkplaatsen voor met name grotere en bedreigde vogelsoorten (inclusief roofvogelsoorten
zoals de warawara). Gezien de toenemende versnippering van de natuur als gevolg van de
realisering van allerhande projecten op het eiland is een belangrijke corridorfunctie weggelegd voor (de rest van) dit natuurgebied. Een onderzoek naar de verspreiding van zeldzame
planten- of diersoorten is niet gedaan in dit gebied.
De beoogde ontwikkeling zal bovenstaande belangrijke waarden aantasten. Tevens zal
sprake zijn van verstoring (door licht en wegverkeerslawaai), met name aan de randen van
het gebied. Ontwikkeling van dit gebied leidt tot negatieve effecten.
W3: richting Lagun Hill
W3 komt in een gebied voor wat niet gekarteerd is op de vegetatiekaart van Bonaire. Dit
houdt in dat de vegetatie in het gebied of het gebied zelf te veel verstoord is. Bouwen in dit
gebied zal vermoedelijk dus geen negatieve effecten op natuur en landschap hebben. Daarbij
moet aangetekend worden dat onderzoek naar zeldzame planten- of diersoorten ontbreekt.
W4: ten oosten van Tera Kora
W4 is gepland in een gebied dat deels als Midden Terras (TM7 en TM9) is gekarteerd en
deels in een gebied wat niet is gekarteerd (vanwege de meer verstoorde status van de vegetatie). Dit gebied bevat weliswaar belangrijke/goed ontwikkelde secundaire vegetatie,
('thorny woodland' respectievelijk 'cactus scrub'), maar zijn hier relatief klein van oppervlakte. Ontwikkeling van het gebied zal dan ook maar een beperkt negatief effect hebben.
Voor een betere garantie van een duurzame ontwikkeling kan het verlies aan bepaalde vegetatietypes gecompenseerd worden door herbeplanting met kenmerkende soorten elders in
het gebied of op het eiland.
W5: afronding Belnem
W5 komt in een gebied voor dat deels uit Laag en deels uit Midden Terras bestaat en van
west naar oost bestaat uit respectievelijk de eenheden TL8 en TM41). TM4 is de belangrijkste
van deze twee eenheden, omdat het een primaire vegetatietype bevat (best ontwikkelde
oorspronkelijke vegetatie). Ook komt in het gebied de zeer zeldzame boomsoorten marihuri
en de enige inheemse palmboom kabana voor. TM4 komt op Bonaire op slechts twee locaties
voor, waarvan deze locatie in Lima de grootste is. De andere locatie is bij W1.
Het gebied rondom Belnem en Lima is het belangrijkste gebied met oppervlakkige zoetwaterlichamen ('karstwater'). Dit wordt weerspiegeld door de aanwezigheid in het gebied van
vier grotten waarin veel water aanwezig is: Pos Caranja, Caranja grandi, Cueba di Watapana
en Pos Calbas. De zuidwestelijke grens van W5 zit heel dicht tegen Pos Caranja aan. Momenteel ligt de Pos Caranja al in een gebied dat bebouwd wordt. De grotten kunnen van
belang zijn voor de overleving van vleermuizen.

1) Het stuk TL8 is circa 200 m breed.
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Aangezien de woonbebouwing niet op de riolering kan worden aangesloten, bestaat ondanks
het gebruik van septic tanks (= noodzakelijke voorwaarde) een kans op uitspoeling richting
grondwater en zeewater door bebouwing in de gevoelige zone langs de kust (zie tevens
hoofdstuk 6). Uitspoeling kan een significante eutrofiërende werking hebben op het grondwater en de evertebratenfauna die in het water onder de grond leven en soms ook endemische elementen bevatten1). Ook kan uitspoeling uiteindelijk ook het koraalrifecosysteem
aantasten.
Door de woningbouwontwikkeling zullen de bovengenoemde waarden worden aangetast.
Ontwikkeling van dit gebied leidt tot negatieve effecten.
Prioritering woningbouwlocaties in de lobben
Vanuit het aspect natuur geldt de volgende prioritering voor de beoogde woningbouwontwikkeling:
1.
W3: richting Lagun Hill;
2.
W4: ten oosten van Tera Kora;
3.
W2: langs Kaya Korona;
4.
W1: omgeving Santa Barbara/Sabadeco, W5: afronding Belnem.
Hierbij geldt dat de ontwikkeling van de locaties W3 en W4 vanuit ecologisch oogpunt acceptabel zijn, alhoewel op de locatie W4 nog belangrijke secundaire vegetatie aanwezig is
(echter relatief klein van oppervlak). De ontwikkeling van de locaties W1 en W5 is vanuit
ecologisch oogpunt zeer ongewenst. Dit vanwege de aanwezigheid van primaire vegetatietypes (gecombineerd met belang voor overleving bedreigde en zeldzame vogelsoorten), zeldzame plantensoorten en grottensystemen.

5.3.3. Verblijfsrecreatie en dagrecreatie
R1: in het aangewezen gebied
De mooiste (primaire) vegetaties van Bonaire zijn op dit Hoog (TH1) en Midden Terras (TM6)
te vinden met relatief veel zeldzame plantensoorten (bijvoorbeeld koubati, bosua). Naar
verwachting zullen nog meer zeldzame plantensoorten in het gebied aanwezig zijn. Hier is
echter nooit onderzoek naar gedaan. Het gebied is van groot belang voor de overleving van
vogelsoorten vanwege de kenmerken van het kalkgesteente (zie paragraaf 5.3.1, W1). Ook
is op dit terras een van de belangrijkste rustgebieden op Bonaire (de meest oostelijke aan de
zuidkant van het eiland) voor de 'lora' te vinden.
Er zijn belangrijke grottensystemen (in de omgeving) aanwezig die deels water bevatten en
die van belang kunnen zijn voor de overleving van vleermuizen.
De beoogde ontwikkeling zal bovenstaande belangrijke natuurwaarden aantasten. Tevens zal
sprake zijn van verstoring (door licht en wegverkeerslawaai), met name aan de randen van
het gebied. De impact van de beoogde ontwikkeling is dan ook groter dan alleen op het ontwikkelingsgebied zelf. Ontwikkeling van dit gebied leidt tot zeer negatieve effecten.
Ook zal deze bebouwing in de directe omgeving van de kust leiden tot uitspoeling van diabaas (voor de beoogde ontwikkeling is diabaas noodzakelijk), wat uiteindelijk zeer nadelig is
voor het koraalrif. Tijdens de aanlegfase zal de aanvoer van en het opvullen met diabaas
bovendien leiden tot stofhinder die neerslaat op het koraalrif. Ook dit is een negatief milieueffect.
R2: binnen de contour
Gelet op de ligging binnen het bestaande stedelijk gebied, zullen de ecologische kwaliteiten
ter plaatse in het algemeen niet groot zijn. Ontwikkelingen binnen de stedelijke contour leiden in het algemeen niet tot relevante negatieve effecten op het gebied van natuur. Ontwik-

1) Zo zijn 10 voor Bonaire endemische zoetwater isopoden (pissebedden) en amfipoden bekend en drie voor Bonaire
en Curaçao endemische soorten.
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kelingen binnen bestaand stedelijk gebied hebben vanuit natuur dan ook de voorkeur boven
ontwikkelingen in het buitengebied.
Agritoerisme en ecolodges (kleinschalig)
De realisatie van ecolodges in natuurgebieden kan ten koste gaan van de aanwezige natuur
en zorgen voor meer versnippering. Er zijn door de menselijke invloeden al weinig
oorspronkelijke natuurlijke vegetaties overgebleven op het eiland. Het eiland is op dit punt
toe aan een herstelprogramma. Initiatieven moeten dan ook zeer zorgvuldig beoordeeld
worden. De effecten op de natuur van de ontwikkeling van kleinschalig agritoerisme in de
kunukus zijn zeer beperkt. Op Bonaire zijn nog behoorlijk veel kunukus aanwezig. Dit is een
heel sterk aspect omdat het een combinatie betreft van de eigen cultuur en natuur. Men zou
ook kunnen kiezen om de natuur rond de kunukus te ontwikkelen waardoor op de lange duur
de agrilodges ook in de natuur komen te liggen. Het verdient daarom de voorkeur agritoerisme en ecolodges in eerste instantie te beperken tot de kunukus, de locaties in het open
landschap en in de directe nabijheid van de natuurgebieden.

5.3.4. Dagrecreatie Lac
Het gebied is internationaal beschermd (Ramsar). In het water van Lac groeien uitgestrekte
zeegrasvelden. Dit gebied is het belangrijkste foerageergebied voor de zeeschildpadden op
Bonaire (met name voor de soort Chelonia mydas). Dit gebied is ook zo goed als het enige
mangrovegebied van Bonaire. Vele wetenschappelijke publicaties over mangroves op de ABC
eilanden wijzen op de bijzondere rol van mangroves voor de gezondheid van koraalecosystemen. Mangroves, zeegrasvelden en koraalriffen zijn functioneel onderling sterk met elkaar
verweven. Mangroves hangen voor hun groei en gezondheid af van een goede influx van
zoet water vanuit het land. Het mangrovesysteem heeft het vermogen om CO2 te onttrekken
uit de atmosfeer en is derhalve een belangrijk instrument in het tegengaan van klimaatverandering. Ook in het opvangen van tsunami's spelen de mangrovebossen een belangrijke rol.
Duidelijk is dat het gebied Lac ecologisch zeer waardevol, maar ook zeer kwetsbaar is. Het
gebied is internationaal beschermd (Ramsar). In het Natuurbeleidsplan van Bonaire wordt
een bufferzone van 500 m voorgesteld met een setbackzone van 100 m. Overigens zou in
een hydrologische studie (naar onder meer het karstengebied) nagegaan moeten worden of
een buffer van 500 m toereikend is1). Er dient zeer voorzichtig met ontwikkelingen in dit
gebied om te worden gegaan, waarbij de effecten op het gebied van ecologie nauwkeurig in
beeld moeten worden gebracht. Het uitgangspunt voor Ramsargebieden is behoud van de
ecologische en functionele waarden. Alle mogelijke ontwikkelingen moeten in dit kader geëvalueerd worden.
In de huidige situatie zijn al problemen geconstateerd met het gebruik van het gebied: de
bezoekersdruk door (cruise)toeristen leidt tot vertrapping van de zeegrassen en tot vernietiging van de duinen en de aanwezige vegetatie. Volgens een rapport van het STCB & ProES
(2010) valt er in de huidige situatie reeds een significante achteruitgang te constateren in de
dichtheid en grootte van de zeegrasvelden. Tevens is er sprake van koraaldestructie in het
binnenwater van het Lac-gebied. Dit als gevolg van de toegenomen recreatieve druk in het
gebied (door windsurfers, zwemmers, kayakgebruikers en duikers). Uit het genoemde rapport valt ook te concluderen dat dit mogelijk deels het gevolg is van weggevallen markeringen van de gebruikszones.
Er is in de huidige situatie sprake van significante sedimentatie in de baai als gevolg van
begrazing, vertrapping van vegetatie en verkeer (bij Cai). Voor de toekomst van Lac dient
een draagcapaciteitstudie uitgevoerd te worden dat inzicht geeft in de effecten van het hui-

1) Zo heeft de heer Bridgewater (secretaris-generaal RamsarVerdrag) in 2005 voorgesteld de buffer uit te breiden.
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dige gebruik en handvatten geeft voor een duurzaam beheer van het gebied en het toekomstig gebruik.
Een toename van het aantal toeristen op Bonaire en de herontwikkeling van de aanwezige
dagrecreatie leidt tot meer vertrapping van de zeegrasvelden, meer eutrofiëring en sedimentatie in het water. Aanwezige borden om toeristen te vragen in hun gedrag rekening te
houden met de kwetsbaarheid van het gebied leiden tot nog toe niet tot de gewenste gedragsaanpassing. De herontwikkeling biedt wel de mogelijkheid om de dagrecreatie te voorzien van goede sanitaire voorzieningen. Dit is vanuit ecologisch oogpunt absoluut noodzakelijk. Aangezien bij de herontwikkeling vooral gebruik wordt gemaakt van bestaande bebouwing, zal dit geen noemenswaardige ecologische effecten met zich meebrengen. De negatieve milieueffecten worden met name veroorzaakt door de toename van en het gedrag van
de aanwezige bezoekers.

5.3.5. Herontwikkeling monumentaal pand Karpata
Dit gebied behoort tot een van de belangrijkste rustgebieden van Bonaire (de meest oostelijke aan de zuidkant van het eiland) voor de 'lora'. Bij herontwikkeling van het pand dient
hierbij rekening te worden gehouden.

5.3.6. Bedrijventerreinen
Uitbreiding van de bedrijventerreinen
B1: luchthaven (inclusief uitbreiding landingsbaan)
De uitbreiding van de landingsbaan zal deels (het meest oostelijke deel) plaatsvinden in een
gebied wat als landschapstype TM7 is geclassificeerd. De dominante vegetatietype is een
secundaire vegetatietype dat kenmerkend is voor verstoorde vegetaties. Het meest oostelijke deel ligt in een gebied wat eveneens verstoord is en wat daarom niet geclassificeerd is
op de landschapsvegetatiekaart van Bonaire. De effecten op natuur en landschap zullen in dit
deelgebied naar verwachting beperkt zijn.
De uitbreiding ten noorden van de luchthaven vindt plaats binnen bestaand stedelijk gebied
en zal naar verwachting weinig relevante effecten op natuur en landschap hebben.
De uitbreiding ten zuiden van de luchthaven vindt voor een groot deel plaats in een gebied
dat is aangeduid als TM4. Zoals onder ontwikkelingslocatie W5 al is aangegeven omvat TM4
een primair vegetatietype. Ook komt in het gebied de zeer zeldzame boomsoorten marihuri
voor en de enige inheemse (en zeer zeldzaam en bedreigd) palmboom. Uitbreiding van de
luchthaven in zuidelijke richting vraagt nader onderzoek naar aanwezige soorten.
Bebouwing in de directe omgeving van de kust zal leiden tot uitspoeling van diabaas
(diabaas wordt gebruikt voor het bouwrijp maken), wat uiteindelijk zeer nadelig is voor het
koraalrif. Tijdens de aanlegfase zal de aanvoer van en het opvullen met diabaas bovendien
leiden tot stofhinder die neerslaat op het koraalrif. Ook dit is een negatief milieueffect.
B2: uitbreiding locatie puinbreker
De uitbreiding van zware bedrijvigheid ter plaatse neemt weinig ruimte in beslag. De uitbreiding van het bedrijventerrein zal wel stofhinder en geluidshinder veroorzaken. Dit zal van
invloed zijn op de vegetatie en de avifauna in de omgeving. Het betreft secundaire vegetatie.
Er is sprake van een beperkt negatief effect.
B3: bedrijvigheid ten oosten van Tera Kora
De locatie B3 ligt deels in verstoord gebied en deels in middenterraslandschap (TM9). Dit
gebied bevat weliswaar belangrijke/goed ontwikkelde secundaire vegetatie, ('thorny woodland' respectievelijk 'cactus scrub'), maar de ingreep zal 'alleen' een deel van de natuur
aantasten. De effecten op het gebied van ecologie (aantasting) zullen dan ook relatief beperkt zijn.
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B4: uitbreiding bedrijvigheid rond Kaya Amsterdam
De uitbreiding vindt deels plaats in een gebied dat bestaat uit de landschapstypen TL8 en
TM8. Deze landschapstypen, die alleen secundaire vegetaties bevatten, komen ook elders op
het eiland voor (hoewel in beperkte mate). TL8 is echter van belang voor nectaretende
vleermuizen1). Deze zijn op Bonaire reeds in zeer beperkt aantal aanwezig. TM8 is met name
bij Bolivia frequent aanwezig. Realisatie van bedrijvigheid gaat ten koste van de aanwezige
zuilcactussen en vleermuizen. Mogelijk kan het gebruik van het betreffende gebied in B4 (en
ook I2) gecompenseerd worden door extra beplanting met zuilcactussen elders of extra bescherming van stukken met de genoemde landschapstypen.
Verplaatsing van de goederenhaven (H)
Door de vroegere activiteiten van de elektriciteitscentrale op de WEB-locatie is volgens het
onderzoek naar de locatie van de goederenhaven (Haskoning, 2010) het koraalrif ter plaatse
al (zwaar) beschadigd. Van de onderzochte locaties voor de goederenhaven is de WEB-locatie op het gebied van ecologie dan ook de enige wenselijke. Waarschijnlijk wordt het onderwatermilieu ter plaatse in grote mate gedomineerd door de macroalg Lobophora, die ook
elders in de omgeving grote stukken rif heeft overgroeid in de laatste tien jaar. Derhalve
ontbreken waarschijnlijk nagenoeg bijzondere natuurwaarden. Nader onderzoek is nodig om
deze conclusies daadwerkelijk te kunnen trekken. Dit onderzoek kan in het kader van het op
te stellen MER voor de goederenhaven worden uitgevoerd.

5.3.7. Infrastructuur
Opwaarderen weg Santa Barbara Crown naar Rincon (I1)
De beoogde ontwikkeling betreft het verharden van de bestaande weg. De mooiste (primaire) vegetaties van Bonaire zijn op dit terras te vinden met relatief veel zeldzame plantensoorten. Deze plantensoorten zullen in beperkte mate worden aangetast door het verharden
(mogelijk iets verbreden weg). Het gebied is van groot belang voor de overleving van vogelsoorten (zie paragraaf 5.3.1, W1). Ook is op dit terras een van de belangrijkste rustgebieden
van Bonaire voor de 'lora' te vinden (de meest oostelijke aan de zuidkant van het eiland).
Door verharding van de weg zal het verkeer toenemen en ook de geluidsbelasting. Hierdoor
zal verstoring optreden. Alhoewel het de opwaardering van een bestaande weg betreft, zal
toch sprake zijn van een toename van versnippering door intensiever gebruik van de weg en
hogere snelheid. Meer vogels kunnen slachtoffer worden van het autoverkeer). Realisering
van het project heeft een beperkt negatief effect.
Aanleg weg Hato naar Kaya Amsterdam (I2)
Het zuidelijke deel van I2 (bij B4) gaat door de landschapstypen TL8 en TM8 die alleen secundaire vegetaties bevatten. Verwezen wordt naar de beschrijving onder B4. Deels is
sprake van doorsnijding van het gebied waar zuilcactussen en nectaretende vleermuizen
aanwezig zijn. Compensatie kan plaatsvinden door extra beplanting met zuilcactus of extra
bescherming van stukken met de genoemde landschapstypen. Realisering van het project
heeft een beperkt negatief effect.
Opwaarderen weg Santa Barbara/Republiek naar Hato (I3)
Vanwege de ligging in bestaand stedelijk gebied en het feit dat het de opwaardering van een
bestaande weg betreft, heeft het project een beperkt negatief effect .

1) TL8 en is functioneel te vervangen door TL9 welke met name aan de noordkust bij Onima en bij Bolivia voorkomt.
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5.3.8. Overige ontwikkelingen
Rioolwaterzuivering
Qua ruimte neemt de definitieve rioolwaterzuivering weinig ruimte in beslag. De geluidsbelasting zal in enige mate verstorend werken op aanwezige diersoorten in de omgeving.
Zandstranden (S1 en S2)
De ontwikkeling van de zandstranden moet voldoen aan de randvoorwaarden zoals opgenomen in het ontwerp 'Besluit aanleg stranden Bonaire' (verwezen wordt naar bijlage 4). Op
Curaçao tonen ervaring met gebruik van zand op stranden en constructie van dammen conform de vier lokaal meest toegepaste methodes aan dat deze ingrepen onherroepelijk vernietiging van het rif met zich meebrengen1). Kunstmatig aangebracht zand zorgt onherroepelijk voor problemen voor het koraalrif. Om dergelijke schade aan het rif te voorkomen dient
de kunstmatige verrijking van stranden met zand beperkt te blijven tot gebieden die zich
hoog boven de hoogwaterlijn bevinden. Dit lijkt op de aangewezen locaties lastig te realiseren. De succesvol door LVV toegepaste methode van strandverrijking verdient aandacht in
dit kader. Hierbij worden tussen de hoog- en laagwaterlijn evenwijdig aan het strand planken/richels geplaatst waarachter zich zand op natuurlijke wijze kan verzamelen.
Bij de realisatie van stranden dient rekening te worden gehouden dat onze eilanden jaarlijks
een of meer keren te maken krijgen met zware golfslag tijdens de jaarlijks voorkomende
'zuidwesters' (meestal tijdens de tweede helft van het jaar). Hierbij wordt alle op het strand
liggend zand weggeslagen. Aangezien op de betreffende locaties in het verleden reeds strand
is weggeslagen, geeft aan dat op deze locaties de stranden niet ver genoeg boven de hoogwaterlijn liggen. Dit dient nader onderzocht te worden.
Bij de aan te leggen zandstranden kan zand losspoelen of verwaaien (dit is een kwestie van
tijd) en daarmee op het koraalrif belanden. Dit is een negatief milieueffect. Overigens ligt bij
Witte Pan het koraal op aanzienlijke afstand van de kust.

5.4. Effecten scenario 2
5.4.1. Woningbouw buiten de bestaande contouren
W6: Woningbouw en verblijfsrecreatie in open gebied en langs kust tussen Rincon
en Kralendijk
De mooiste (primaire) vegetaties van Bonaire zijn op dit terras te vinden met relatief veel
zeldzame plantensoorten (bijvoorbeeld koubati, bosua). Naar verwachting zullen nog meer
zeldzame plantensoorten in het gebied aanwezig zijn. Hier is echter nooit onderzoek naar
gedaan. Het gebied is van groot belang voor de overleving van vogelsoorten vanwege de
kenmerken van het kalkgesteente (zie paragraaf 5.3.1, W1). Zo is onder andere de bedreigde Bonairiaanse kerkuil aanwezig. Ook is op dit terras een van de belangrijkste rustgebieden van Bonaire (de meest oostelijke aan de zuidkant van het eiland) voor de 'lora' te
vinden en is het een ecologische verbinding tussen natuurgebieden in het noorden en die in
het midden en zuiden van Bonaire. In het gebied zijn tevens enkele grotten aanwezig met
vleermuizen.
De beoogde ontwikkeling zal bovenstaande belangrijke natuur- en landschapswaarden aantasten. Tevens zal sprake zijn van verstoring (door licht en wegverkeerslawaai), met name
aan de randen van het gebied. De impact van de beoogde ontwikkeling is dan ook groter dan
alleen op het ontwikkelingsgebied zelf. Woningbouw buiten de bestaande contouren kan zeer
negatieve effecten hebben.
Ook zal deze bebouwing in de directe omgeving van de kust leiden tot uitspoeling van diabaas (dat gebruikt wordt voor het bouwrijp maken), wat uiteindelijk zeer nadelig is voor het
1) E.G. van der Sloot en de Meij 1990; Debrot 1993. De 4 methoden zijn strekdammen, jetties, Sonesta model, en
simpele strand replenishment zoals op Blauwbaai.
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koraalrif. Tijdens de aanlegfase zal het stof dat wordt veroorzaakt door het opvullen met
diabaas tevens het koraalrif negatief beïnvloeden. Bovendien bestaat het gevaar van
eutrofiëring van het zeewater (en daarmee schade aan het koraalrif) door uitspoeling van
afvalwater richting bodem en zee: de capaciteit van de nieuw aan te leggen rwzi is niet
toereikend voor nieuwe grootschalige ontwikkelingen en het gebruik van septic tanks (voor
de ontwikkeling ter plaatse overigens een harde randvoorwaarde) sluit uitspoeling niet uit.
W7: Woningbouw en verblijfsrecreatie aansluitend aan Belnem/Lima
W7 ligt net als W5 voor een belangrijk deel in een zeer waardevolle landschapseenheid op
kalksteen (TM4). De TM4 locatie is de belangrijkste (grootste) van de twee TM4 locaties op
Bonaire. Hier komt de enige inheemse palmboompopulatie kabana voor en mogelijk de zeer
zeldzame marihuri die elders in het gebied (W5) is gevonden. Het gebied is het belangrijkste
gebied met oppervlakkige zoetwaterlichamen ('karstwater'). Dit wordt weerspiegeld door de
aanwezigheid in het gebied van vier grotten waarin veel water aanwezig is: Pos Caranja,
Caranja grandi, Cueba di Watapana en Pos Calbas. W7 ligt over Pos Caranja heen en de
westelijke grens van W7 ligt heel dicht tegen Caranja grandi aan. Verder ligt de noordwestelijke grens van W7 heel dicht aan tegen Pos Calbas en Kueba di Watapana. De grotten in het
gebied en in de omgeving zijn van belang voor de overleving van de vleermuizen op Bonaire.
Aangezien de woonbebouwing niet op de riolering kan worden aangesloten (onvoldoende
capaciteit), bestaat ondanks het gebruik van septic tanks (= noodzakelijke voorwaarde) een
kans op uitspoeling richting grondwater. Dit kan een significante eutrofiërende werking hebben op het grondwater en de evertebratenfauna die in het water onder de grond leven en
soms ook endemische elementen bevatten.
Door de woningbouwontwikkeling zullen de bovengenoemde waarden worden aangetast.
Realisering van het project heeft een negatief effect.

5.4.2. Overige ontwikkelingen
I4: Aanleg rondweg
De rondweg doorkruist een belangrijk deel van het buitengebied van Bonaire. Het is nog niet
bekend of de weg wordt aangelegd en wat het exacte tracé zal worden. Indien de weg wordt
aangelegd, zal dit noodzakelijkerwijs gebeuren door gebieden die belangrijke natuurwaarden
herbergen (D2 en D3 loofverliezende vegetatie, TM7 en TM9 belangrijke/goed ontwikkelde
secundaire vegetatie ('thorny woodland' respectievelijk 'cactus scrub') TM4 primaire vegetaties). Sommigen daarvan zijn belangrijk als leefgebied voor verschillende (bedreigde) vogelsoorten.
Gelet op de doorgaande functie van deze weg is sprake van een belangrijke versnippering en
verstoring van de aanwezige natuurwaarden (door licht en wegverkeerslawaai). De aanleg
van de weg zal de betreffende waarden aantasten. De impact van de ontwikkeling van gebied W2 zal hierdoor verder toenemen.
Randvoorwaarden aanleg golfbaan
De realisatie van een golfbaan heeft in potentie negatieve effecten op natuur en landschap.
De realisatie van een golfbaan kan echter ook kansen bieden voor de ontwikkeling van natuurwaarden. De omvang van de effecten hangt samen met de locatiekeuze en de inrichting
van de golfbaan. Op het gebied van ecologie kunnen vooral positieve resultaten bereikt worden als de golfbaan wordt aangelegd in een gebied met weinig natuurwaarden, waarbij de
golfbaanontwikkeling zorg draagt voor een toename aan natuurwaarden. Als uitspraak gedaan wordt over mogelijke locaties dan is vanuit natuur en landschap het gebied ten zuiden
van Washikemba of elders meer naar het westen vanuit Washikemba het meest geschikt.
Een belangrijke voorwaarde daarbij is een duurzame waterhuishouding, waarbij aan grondwateraanvulling wordt gedaan door middel van het bouwen van dammen en tanki's (zie ver-
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der hoofdstuk 6). Het streven van Bonaire is om de nutriëntenbelasting op het grondwater
en de riffen terug te brengen. Vanuit dit oogpunt is een golfbaan minder gewenst. De benodigde bemesting van de golfbaan vormt dan ook een belangrijk aandachtspunt.

5.5. Conclusie, prioritering ontwikkelingslocaties en randvoorwaarden
Conclusie
Op Bonaire zijn de belangrijkste aandachtspunten:
op Bonaire (en de andere ABC-eilanden) is sprake van een relatief hoog endemisme: er
zijn veel soorten of ondersoorten aanwezig die alleen op zo'n eiland(engroep) gevonden
worden (meerdere planten, spinachtigen en insecten, zoetwater- en ondergrondse
schaaldieren, landslakken, reptielen en vogels). Bonaire maakt onderdeel uit van de zogenoemde 'Caribbean biodiversity hotspot';
Bonaire is als eiland, mede vanwege zijn geringe omvang, kwetsbaar op het gebied van
natuur en landschap. Zowel voor het natuurbeheer als de ruimtelijke ordening geldt dat
op een klein eiland weinig tot geen fouten gemaakt kunnen worden zonder dat dit leidt
tot onomkeerbaar verlies aan biodiversiteit, natuur en leefbaarheid;
op het eiland zijn verschillende gebieden aanwezig die belangrijke natuurwaarden
bevatten en die op termijn wettelijk beschermd zullen worden (Washington-Slagbaai/Brasil, Landschapspark Rincon, Terrassenlandschap Midden Bonaire, Terrassenlandschap Bolivia, Seru Grandi en omliggende Washikemba Formatie heuvels, Lac en
Pekelmeer);
belangrijke natuurwaarden zijn de aanwezige vogels, vleermuizen, zeeschildpadden.
Prioritering woningbouwlocaties in de lobben
Vanuit het aspect natuur en landschap geldt de volgende prioritering voor de beoogde woningbouwontwikkeling:
W3: richting Lagun Hill;
W4: ten oosten van Tera Kora;
W1: omgeving Santa Barbara/Sabadeco, W2: langs Kaya Corona en W5: afronding Belnem.
Hierbij geldt dat de ontwikkeling van de locaties W3 en W4 vanuit ecologisch oogpunt acceptabel zijn, alhoewel op de locatie W4 nog belangrijke secundaire vegetatie aanwezig is
(echter relatief klein van oppervlak en kan middels herbeplanting met de kenmerkende
soorten gecompenseerd worden). De ontwikkeling van de locaties W1, W2 en W5 is vanuit
ecologisch oogpunt zeer ongewenst. Dit vanwege de aanwezigheid van primaire vegetatietypes, het voorkomen van meerdere zeldzame plantensoorten, de onverstoordheid en daaraan
(ook mede door de eigenschappen van kalksteenbodems in relatie tot plantensoorten) gerelateerde groot belang voor de overleving van bijvoorbeeld de grotere en bedreigde vogelsoorten. Bij W5 speelt ook de aanwezigheid van grotten in de directe omgeving en de functie
van het gebied als bekken van karstwater op Bonaire.
Randvoorwaarden ontwikkelingen
Bij nieuwe ontwikkelingen gelden de volgende randvoorwaarden op het gebied van natuur en
landschap:
in gebieden die ecologisch waardevol zijn (aanwezigheid primaire of anderzins waardevolle vegetatietypen, voorkomen van bijzondere soorten, hoge landschappelijke waarde,
corridorfunctie) dienen ruimtelijke ontwikkelingen zo veel mogelijk vermeden te worden;
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voor het Lac-gebied is een draagkrachtstudie dringend noodzakelijk om meer inzicht te
verkrijgen in de draagkracht van dit ecosysteem in de huidige situatie en om uitspraken
te kunnen doen over de effecten van de toename aan bezoekers in de toekomstige situatie;
bij ontwikkelingen buiten de bebouwde contour dient rekening te worden gehouden met
aanwezige natuurwaarden. Nader onderzoek naar de aanwezigheid van zeldzame en/of
bedreigde soorten dient uit te wijzen op welke specifieke locaties deze waarden aanwezig zijn.
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6.1. Toetsingskader
Milieubeleidsplan Bonaire 2003-2007
In het Milieubeleidsplan wordt aandacht gevraagd voor de problematiek rondom afvalwater
en regenwater en de kwaliteit van het grondwater (controle waterputten). Doelstelling in het
Milieubeleidsplan is om voor heel Bonaire op de lange termijn en voor het kustgebied op de
korte termijn te komen tot een milieuhygiënische verwerking van het afvalwater. Dit moet
schade aan het koraalrif en risico's voor de volksgezondheid door belasting met afvalwater
voorkomen. Ook moet op milieuhygiënisch verantwoorde wijze voorkomen worden dat overlast ontstaat van regenwater.
Eilandsverordening natuurbeheer1) en Eilandsverordening Marien Milieu
Ter bescherming van het onderwaterpark zijn in de Verordening Marien Milieu een aantal
regels vastgelegd. Een aantal handelingen zijn onderworpen aan een vergunningenregime en
het is mogelijk ontheffing te verlenen op een aantal verbodsbepalingen.
Zo is een vergunning benodigd voor het construeren van pieren, platforms, trappen, zeeweringen en dergelijke, het plaatsen van boeien en het doen van (wetenschappelijk) onderzoek.
Bij het opstellen van de adviezen over pieren en dergelijke maakt de commissie gebruik van
de Richtlijnen Marien Milieu zoals deze vastgesteld zijn door het Bestuurscollege in december
1993.
Eilandsverordening afvalwater en Eilandsverordening irrigatie en bemesting
Voor het tegengaan van het lozen van afvalwater zijn twee concept Eilandsverordeningen
aanwezig: de Eilandsverordening afvalwater en de Eilandsverordening irrigatie en bemesting.
Eilandsbesluit omtrent de winning van zand en (koraal)stenen2)
In dit Eilandsbesluit is de winning van zand en (koraal)stenen op Bonaire aan banden gelegd.
Het winnen van zand en koraalstenen wordt echter nog steeds gedoogd.
Waterputtenverordening3)
Bonaire heeft een waterputtenverordening, waarbij het verboden is waterputten te slaan of
bestaande waterputten te vergroten of te verdiepen zonder voorafgaande vergunning van
het Bestuurscollege, wanneer het onttrokken grondwater anders dan voor landbouw-, tuinbouwdoeleinden en voor veeteelt gebruikt wordt.
Het eilandgebied kent geen specifiek beleid of regelgeving ter voorkoming van wateroverlast.

1) AB 2008 No. 23, AB 2001, No. 13.
2) Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 17 augustus 2005, No. 3 omtrent de winning van zand en
(koraal)stenen op gronden toebehorende aan het eilandgebied Bonaire.
3) Eilandsverordening 17 januari 1975, No. 3 inzake het slaan van waterputten.
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Op grond van de Verordening Marien Milieu is het (ongezuiverd) lozen in het onderwaterpark
verboden. Ook zijn de Nederlandse Antillen bij het Marpol verdrag aangesloten. Internationaal geldt het LBS-Protocol en IMO en het Verdrag inzake verontreiniging van de zee
Eindrapport milieunormen Nederlandse Antillen
In het Eindrapport milieunormen Nederlandse Antillen (2007) zijn milieunormen opgenomen
onder andere op het gebied van water en afval. Deze normen zullen worden vastgelegd in de
vorm van diverse Lands- en Eilandsbesluiten. In deze SMB zal vooral in worden gegaan op
ruimtelijk relevante milieuaspecten en bijbehorende milieunormen1).

6.2. Huidige situatie en autonome ontwikkeling
6.2.1. Huidige situatie
Algemeen
Bonaire is ontstaan als gevolg van vulkanische activiteit, het is echter slechts gedeeltelijk
een vulkanisch eiland. Het grootste gedeelte van Bonaire bestaat uit kalksteen, gevormd in
de tijd dat Bonaire zich nog gedeeltelijk onder water bevond. De bodem bestaat uit een calciumachtige kalksteen opgebouwd uit koraal, koraalpuin, koraalzand en een overvloed aan
fossielen. De benaming voor deze kalksteen is 'Seroe Domi kalksteen'. Dit zijn de erosieterrassen, vaak te herkennen als hellende kalksteenkappen; maar daarnaast bestaat Bonaire
voor een groot deel (met name direct langs de kust rondom het hele eiland) uit de vlakke
depositieterrassen (oude koraalriffen). Daarnaast behoort een deel van het eiland tot de
vulkanische Washikemba Formatie (diabaas).
Dwars over Klein Bonaire lopen breuklijnen in noordwestelijke richting. De breuklijnen zijn
herkenbaar door veranderende vegetatiepatronen en waterputten. Veel van deze waterputten hebben bronnen met schoon water, ook gedurende het droge seizoen. Het grondwater
uit deze bronnen stroomt uiteindelijk uit in de zee vlak bij de duikplaats Ebo's Reef. Mede
gelet op het (semi)aride klimaat en de achteruitgang in de vegetatie is slechts een beperkt
deel van de gronden van Bonaire vruchtbaar.
Bonaire wordt grotendeels omringd door koraalrif (met name Klein Bonaire), vanaf de kustlijn tot een diepte van meer dan 70 m. De zeebodem loopt vanaf de kustlijn geleidelijk af tot
een diepte van circa 10 m op 100 tot 150 m uit de kust. Hierna begint een aflopende helling,
de 'drop-off', met een hellingshoek van 20 tot 50 graden, tot op een diepte van 25 tot 55 m.
Oppervlaktewater
De natuurlijke voorraad zoet water is op Bonaire zeer beperkt. Zoet oppervlaktewater is er
nauwelijks. Behalve de bron Fontein zijn er geen waterlopen of bronnen die het gehele jaar
water afvoeren. De hoeveelheid zoet water in de bodem is volledig afkomstig van infiltrerend
regenwater. Ten gevolge van een hoge verdampingswaarde en zoutdeeltjes in de lucht is het
regenwater dat in de bodem infiltreert al licht brak2). Regen valt in zeer onregelmatige buien
in soms grote hoeveelheden en ook onregelmatig verspreid over het eiland. Hevige regenval
zorgt voor wateroverlast in het centrum van Kralendijk en in andere wijken en laaggelegen
gebieden. De belangrijkste oorzaak is dat hemelwater onvoldoende kan infiltreren in de bodem en daardoor oppervlakkig afstroomt. Dit wordt versterkt door een toename van de hoeveelheid verharding, kaalkap van terreinen en overbegrazing. De oppervlakkige afstroming
heeft de volgende negatieve effecten (Milieubeleidsplan Bonaire 2003-2007):
1) De voor u liggende SMB behoort als onderbouwing bij het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB). Het accent
van deze SMB is dan ook gericht op de milieueffecten van ruimtelijke ontwikkelingen.
2) Hydrological Research Bonaire, A hydrological investigation of Bonaire's watersystem, juli 2005, Acacia Institute.
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erosie en verlies van de vruchtbare toplaag (met name in droge gebieden zoals Bonaire
duurt herstel een decennia of is uitgesloten);
versnelde opvulling van de natuurlijk waterbergingslocaties (de saliñas);
belasting van het koraalrif met sediment.
Het oppervlakkig afstromende hemelwater bevat veel verontreinigingen. Om overtollig regenwater af te voeren is er ook een gedeeltelijk hemelwaterafvoersysteem in gebruik, deze
systemen wateren af in de saliñas of regenwaterbergingsgebieden en uiteindelijk in de zee.
Het afvoersysteem is in de huidige situatie niet compleet, niet toereikend en sterk verouderd
(Milieubeleidsplan Bonaire 2003-2007). Vanaf 2010 wordt begonnen met de uitvoering van
een rioleringsproject voor met name de kuststrook bij Kralendijk. Hierbij wordt ook de afvoer
van regenwater deels betrokken.
Op veel kunukus zijn tanki's (spaarbekkens) gemaakt, waar in de regentijd zoet water wordt
opgevangen. Het gebruik van opslagtanks om regenwater op te vangen voor drinkwater of
irrigatie was vroeger heel gewoon, maar wordt nu nauwelijks toegepast. Bij verwaarloosde
tanks speelt onder andere het gevaar van verspreiding van Dengue. Deze ziekte wordt overgebracht door muggen (Aedes aegypi) die stilstaand water nodig hebben voor hun voortplanting. Als hieraan wordt voldaan kunnen zij zich explosief voortplanten.
Hierboven zijn de saliñas genoemd. Deze hebben een belangrijke functie als natuurlijk waterbergingsgebied. Volgens het Natuurbeleidsplan verdienen saliñas wettelijke bescherming.
Saliñas bevinden zich grotendeels in het zuidwesten van Bonaire. Ook in het WashingtonSlagbaai Park zijn verschillende saliñas aanwezig. Overtollig hemelwater kan zich in de
saliñas verzamelen en het meegevoerde sediment kan hier bezinken. Als de bergende functie
verloren gaat, zal het afstromende hemelwater ergens anders ophopen en daar voor overlast
kunnen zorgen. Belangrijke factoren die de waterbergende functie van de saliñas bedreigen
zijn (Milieubeleidsplan Bonaire 2003-2007):
bebouwing in de saliñas;
ander gebruik van de saliñas;
dichtslibben door erosie.
De saliñas doen overigens ook dienst als zoutpannen. In de zoutpannen wordt zeewater
ingedampt tot het zout overblijft, het zout wordt gebruikt voor economische doeleinden.
Naast de eerdergenoemde saliñas zijn in met name Kralendijk enkele buffers/dammen aanwezig die een belangrijke rol vervullen in het opvangen van regenwater (bijvoorbeeld het
gebied ten zuiden van de Kaya Amsterdam). Deze zijn in het voorbereidingsbesluit in het
algemeen aangeduid als 'water'1). Binnen de kern van Kralendijk en Rincon zijn op verschillende plaatsen rooien aanwezig die zorgen voor de afwatering van overtollig regenwater. In
Rincon is de stroming in het algemeen noordwest-zuidoost georiënteerd. Over de afwatering
in het buitengebied van Bonaire is weinig informatie bekend. Ten tijde van de wateroverlast
wegens overmatig regenwater die een aantal jaren geleden heeft plaatsgevonden, is helaas
geen gebiedsdekkend beeld naar voren gekomen van de afwatering in de bestaande kernen
en in het buitengebied. Bekend is dat bij grote regenval de weg naar Rincon onder water
komt te staan, waardoor Rincon voor enige tijd van de buitenwereld is afgesloten.

1) Dan wel aangeduid met de dubbelbestemming 'waterstaat - waterberging'.
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Wateroverlast in Kralendijk bij hevige regenval
Het zuiden van Bonaire bestaat voor een groot deel uit (zout)water, zoals de zoutpannen,
het Pekelmeer en het Flamingoreservaat. De natuurlijke stapsgewijze opeenvolging in zoutgehalte van opeenvolgende pannen stimuleren verschillende ecologische diversiteiten. Het
waterpeil en zoutgehalte in het reservaat worden gemeten en geregeld, waardoor optimale
(voedsel)condities aanwezig zijn voor het behoud en groei van de flamingopopulatie.
Grondwater
De kennis op Bonaire over de grondwaterstromen is relatief beperkt. Het grondwater op
Bonaire is in het algemeen brak. Het zoutgehalte van het grondwater varieert sterk in tijd en
plaats, zowel in het vulkanisch gesteente als in de kalksteenterrassen (plaatselijk is het bijvoorbeeld zouter door zeewater). Het zoutgehalte van het grondwater vormt op veel plaatsen een knelpunt voor eventueel watergebruik. De nitraatconcentraties zijn gemiddeld laag.
Het gebruik van grondwater in de vulkanische Washikemba Formatie is beperkt door de lage
doorlatendheid van het materiaal en de relatief hoge zoutgehaltes in het water. Bij tanki's en
dammen, waar wel verhoogde infiltratie plaatsvindt, wordt wel water van een betere kwaliteit aangetroffen. Gebruik van grondwater in de kalksteenformaties is mogelijk door water te
onttrekken uit een serie van kleine putten, of door horizontale galerijen of tunnels. Gedetailleerder onderzoek hiernaar is noodzakelijk. Grondwaterkwaliteit en -kwantiteit kunnen worden verbeterd door meer regenwater vast te houden (bouwen/onderhouden van dammen,
begrazing beperken)1).
Het grondwater wordt in de huidige situatie belast door onder andere uitloging van vervuilende stoffen uit de landfill, illegale vuilstorten en afval, uitloging uit septic tanks en beerputten en afgewerkte olie en verontreiniging vanuit bijvoorbeeld de wasstraten.

1) Hydrological Research Bonaire, A hydrological investigation of Bonaire's watersystem, juli 2005, Acacia Institute.
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Verspreid over het eiland zijn waterputten voor zoet water aanwezig. Hierbij dreigt het gevaar van verzilting doordat te veel water wordt gewonnen (Milieubeleidsplan Bonaire 20032007). Uit hydrologisch onderzoek blijkt dat de meeste putten brak zijn door de hoge mate
van verdamping van het regenwater. Door lokale grotere infiltratiehoeveelheden kunnen
putten zoeter worden, terwijl op andere plaatsen putten zouter zijn als gevolg van oppompen
van diep zouter water, of als gevolg van hoge verdamping in waterplassen. Lokale putten
met zoet en zout water kunnen op korte afstand van elkaar aanwezig zijn1).
Waterbalans
In het hydrologisch onderzoek voor Bonaire is een waterbalans opgesteld2). Gemiddeld 5%
van de jaarlijkse neerslag van 470 mm3 voedt het grondwater (6,5 miljoen m³/jaar), terwijl
10% aan het oppervlak afstroomt naar zee. Het merendeel van het regenwater verdampt.
Waterkeringen
Op Bonaire bevinden zich geen waterkeringen. Behoudens de verspreid liggende stranden
ligt het gehele eiland voldoende hoog om in de huidige situatie beschermd te zijn tegen de
zee.
Drinkwater en afvalwater
In Hato is een waterzuivering van WEB gevestigd. In deze inrichting wordt zeewater geschikt
gemaakt voor consumptie. WEB produceert per jaar circa 1 miljoen m³ drinkwater. Het
meeste afvalwater dat op Bonaire wordt geproduceerd, is huishoudelijk afvalwater. Specifiek
industrieel proceswater beperkt zich tot wasserijen voor textiel en auto's. Een bijzonder geval is afvalwater dat ingevoerd wordt als ballastwater afkomstig van tankers of andere schepen. Op Bonaire bevindt zich momenteel geen zuiveringsinstallatie. Afvalwater wordt voornamelijk opgevangen in beerputten en septic-tanks. De septic-tanks zijn vaak voorzien van
een overstort en het afvalwater vanuit de beerputten infiltreert in de bodem. Daarnaast
wordt afvalwater vanuit de septic-tanks vaak afgevoerd en elders op het eiland geloosd
(waar ook het afvalwater van een enkel cruiseschip wordt geloosd). Dit betrof in 2007 circa
47.000 m³ afvalwater uit septic tanks en circa 24.000 m³ afvalwater van cruiseschepen. Het
overige afvalwater wordt (al dan niet enigszins gezuiverd) gebruikt voor irrigatie. In het verleden werd afvalwater overigens direct geloosd op de zee.
Door uitspoeling van afvalwater afkomstig van bovenstaande bronnen wordt het grondwater
verontreinigd. De nutriënten komen uiteindelijk (groten)deels in zee terecht, dit is schadelijk
voor het koraal omdat het natuurlijk evenwicht verstoord wordt en algenbloei optreedt. Ook
ballastwater van schepen vormt een bedreiging voor het koraal, in de vorm van verontreinigingen, sediment en exotische diersoorten (Milieubeleidsplan Bonaire 2003-2007).
Winning van zand, koraal en diabaas
Voor bouwactiviteiten is Bonaire afhankelijk van eigen grondstoffen. Overzees transporteren
van bouwmaterialen werkt soms kostenverhogend. Gelet op de eindige voorraad grondstoffen op het eiland is het van groot belang dat met deze grondstoffen zuinig en zorgvuldig
wordt omgesprongen.
In het verleden is op Bonaire, met name aan de oostkust, veel zand en (koraal)stenen gewonnen. Deze delfstoffen werden benut als bouwmateriaal. De voorraad zand op Bonaire is
bijna uitgeput. In de huidige situatie wordt zand en steenslag reeds (deels) geïmporteerd.
Sinds 2005 is er een Eilandsbesluit van kracht waarbij het verboden is om zand en (koraal)stenen te winnen, tenzij hiervoor een schriftelijke overeenkomst met het eiland Bonaire

1) Hydrological Research Bonaire, A hydrological investigation of Bonaire's watersystem, juli 2005, Acacia Institute.
2) Hydrological Research Bonaire, A hydrological investigation of Bonaire's watersystem, juli 2005, Acacia Institute.
3) Per jaar kunnen overigens sterke verschillen in de neerslag optreden: tussen 200 en 1.200 mm per jaar.
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is gesloten1). Op Bonaire wordt op twee locaties legaal zand en koraalstenen gewonnen. Ook
de winning van kalksteen is aan banden gelegd en beperkt zich tot een gebied aan de oostkust. Hierbij is als voorwaarde richting de vergunninghouders opgenomen dat zij de veiligheid van het eiland moeten waarborgen door het aanleggen van een dam/stenen constructie.
Op Bonaire is eveneens diabaas aanwezig (Washikemba Formation), dat ook gebruikt wordt
als bouwmateriaal (bijvoorbeeld voor het opvullen van funderingen). De ontginning van diabaas is niet aan banden gelegd in het eerdergenoemde Eilandsbesluit. Ontginning van deze
grondstof vindt hierdoor op dit moment redelijk onbeperkt plaats. Tevens worden ontgravingen gebruikt als afvalstortplaatsen.

6.2.2. Autonome ontwikkeling
Klimaatverandering
Door klimaatverandering bestaat de kans dat regenbuien toenemen in intensiteit en in aantal. Hierdoor zullen de bestaande problemen met betrekking tot hemelwaterafvoer, erosie,
waterberging en belasting van het koraal toenemen.
Ook kan de opwarming van de aarde leiden tot een stijging van de zeespiegel2). Over de
hoogte van de zeespiegel in het jaar 2100 lopen de meningen uiteen. Sommige modellen
gaan uit van enkele centimeters, andere voorspellingen tonen stijgingen tot 1,5 m. Volgens
het Intergovernmental Panel on Climate Change (2007) zal de zeespiegelstijging 18 tot 59
cm in 2100 bedragen. Een aanzienlijk deel van het eiland (zuidelijk deel) ligt slechts zeer
weinig boven zeeniveau, waardoor dit een reëel probleem kan vormen. Dit probleem zal zich
naar verwachting nog niet tijdens de planperiode van de SMB (komende 15 jaar) manifesteren. Het is echter wel een probleem waar gedegen aandacht voor nodig is.
Uitbreiding van de landfill en tijdelijke oplossing afvalwaterzuivering/waterafvoer
Uitbreiding van de landfill vindt plaats in een gebied bestaande uit vulkanisch gesteente
(Washikemba Formatie). Aan de noordkant en aan de zuidoostkant ligt een saliñagebied die
in zee (noordkust) eindigen. Op circa 500 m en 1 km bevinden zich een inham aan de noordkust ('Lagun' en 'Boka Washikemba'). De uitbreiding in oostelijke richting levert een grotere
kans op uitspoeling naar en vervuiling van bodem, grondwater en zee. Bij een verdere uitbreiding van de landfill zal een bodemdeklaag of een andere vorm van afscherming moeten
worden gerealiseerd om het lekken van afvalstoffen richting bodem en grondwater te voorkomen. Hiermee worden negatieve milieueffecten zo veel mogelijk voorkomen.
De tijdelijke oplossing van de afvalwaterzuivering zorgt ervoor dat de lozing van afvalwater
uit septic tanks in de kuststrook sterk wordt teruggedrongen. Hierdoor zal de uitspoeling
naar en verontreiniging van het grondwater gedeeltelijk afnemen. Hierdoor zal eveneens de
nutriëntenuitspoeling richting zee afnemen, wat beter is voor het koraal. Er wordt de komende jaren een rioleringsproject uitgevoerd waarbij ook de afvoer van regenwater in het
centrum van Kralendijk (waaronder de omgeving van het ziekenhuis) wordt betrokken. Hierdoor kan de wateroverlast bij hevige regenval aanzienlijk worden teruggedrongen. Dit is een
sterk positief milieueffect.

1) Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 17 augustus 2005, No. 3 omtrent de winning van zand en
(koraal)stenen op gronden toebehorende aan het eilandgebied Bonaire
2) Opwarming van de aarde veroorzaakt een stijging van de zeespiegel volgens twee mechanismen:
1. water zet uit bij verwarming en daardoor stijgt automatisch de zeespiegel; gegeven de gemiddelde
oceaandiepte van 3.790 m betekent dit per graad celsius minder dan 1 m niveaustijging;
2. door het afsmelten van landijs komt er meer water in de oceanen; al het ijs op Groenland verdeeld over de
oceanen zou bijvoorbeeld goed zijn voor 7 m water (de jaarlijkse bijdrage aan de zeespiegelstijging is echter
klein, zo'n 0,1 mm).
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6.3. Effecten scenario 1
6.3.1. Gebruik grondstoffen door ontwikkelingen
Zoals reeds eerder is aangegeven, is Bonaire voor bouwactiviteiten sterk afhankelijk van
eigen grondstoffen. Gelet op de eindigheid van de eigen grondstoffenvoorraad is het van
belang dat zo zuinig mogelijk met de aanwezige grondstoffen wordt omgesprongen. Het
gebruik van zand en (koraal)stenen is deels aan banden gelegd, dit geldt nog niet voor de
winning van diabaas.
Per perceel van 1.500 m² is bij benadering circa 2.000 m³ aan diabaas nodig. Uitgaande van
een gemiddelde perceelsgrootte van 80 m² voor woonbebouwing is derhalve voor de ontwikkeling van 3.000 woningen grofweg 320.000 m³ diabaas nodig. Ook voor de verbetering/aanleg van wegen wordt diabaas gebruikt.
Het spreekt voor zich dat een toename van het gebruik van de natuurlijke grondstoffen van
Bonaire een negatief milieueffect is. Bovendien zal het gebruik van diabaas voor ontwikkelingen langs de kuststrook leiden tot uitspoeling van diabaas, wat uiteindelijk zeer nadelig is
voor het koraalrif.
Momenteel inventariseert de overheid locaties waar diabaaswinning al dan niet wenselijk is.
Het ontginnen van de heuvels is vanuit landschappelijk oogpunt en de onomkeerbaarheid
van het effect zeer onwenselijk. Momenteel worden ideeën ontwikkeld om diabaaswinning
alleen in lager gelegen gebieden mogelijk te maken, waarbij bestaande dammen verder worden uitgegraven en gaten worden gegraven. Door op deze wijze diabaas te winnen wordt
tevens de wateropvang gestimuleerd.

6.3.2. Oppervlakteverharding
Door de beoogde ontwikkelingen in zowel scenario 1 als 2 vindt een toename van het verhard oppervlak plaats. Op dit moment infiltreert buiten de bebouwde kom regenwater op
natuurlijke wijze in de bodem, ook in het terrassenlandschap. Door een toename aan verharding wordt deze werking ondermijnd en vloeit het water met snellere vaart (erosie/diabaas) het onderwaterpark in. Hiermee kunnen afwaterstromen worden gecreëerd. Bij
de planvorming voor nieuwe ontwikkelingen dient hiermee rekening te worden gehouden
(vasthouden regenwater, voldoende ruimte voor opvang en afwatering regenwater). Het is
van belang niet te bouwen in gebieden waarvan momenteel reeds bekend is dat hier afwaterproblemen zijn tijdens het regenseizoen (zie tevens onder de subparagraaf 'woningbouwontwikkelingen').

6.3.3. Woningbouwontwikkelingen
Binnen contouren Kralendijk en Rincon
Bij realisatie van woningbouw binnen de bestaande contouren van Kralendijk en Rincon moet
rekening worden gehouden met het bestaande waterhuishoudkundige systeem. Dat wil zeggen dat aanwezige rooien, afwateringsstromen, saliñas en buffers moeten worden gerespecteerd, dan wel dat er alternatieve voorzieningen moeten worden gerealiseerd om negatieve effecten op de waterhuishouding te voorkomen. Ook de gebieden waarvan bekend is
dat deze snel te maken krijgen met wateroverlast bij hevige regenval dienen te worden ontzien. Ook dienen woningen te worden voorzien van moderne gesloten septic tanks en in de
toekomst voor zover mogelijk aangesloten te worden op de riolering. Indien hiermee rekening wordt gehouden, zullen er geen noemenswaardige negatieve effecten zijn op het gebied
van waterhuishouding.
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In lobben aansluitend aan de contour van Kralendijk
Het is bij de keuze van toekomstige ontwikkelingslocatie van groot belang dat rekening
wordt gehouden met het bestaande waterhuishoudkundige systeem, met name de afwatering bij regenval. De huidige afwateringsproblemen in de bestaande kern Rincon geven het
grote belang van dit onderwerp weer. Voor de betreffende gebieden buiten de huidige bebouwingscontour is helaas geen informatie beschikbaar over afwatering bij (hevige) regenval. Het regenwater zijgt op de meeste plekken de grond in. Deze informatie over mogelijke
afwateringsgebieden zal in kaart gebracht moeten worden alvorens besloten wordt een locatie te ontwikkelen (het regenwater zijgt op de meeste plekken gewoon de grond in).
Tevens is geen informatie bekend over de bodemkwaliteit van de betreffende gebieden. De
gebieden behoren op dit moment nog tot het buitengebied van Bonaire, waar in het algemeen naar verwachting weinig bodemverontreinigende activiteiten hebben plaatsgevonden
(met uitzondering van lokale verontreinigingen/dumpen van afval). In het algemeen zal de
bodemkwaliteit dan ook geschikt zijn voor het beoogd gebruik.
W1: omgeving Santa Barbara/Sabadeco
De bodem ter plaatse bestaat uit hard kalkgesteente (zowel het Midden Terras als het Hoog
Terras). Een deel van de ontwikkelingslocatie (circa 150 m) ligt binnen de zone van 500 m
vanaf de kust. Aangezien de capaciteit van de nieuw te ontwikkelen rwzi niet toereikend is
voor grootschalige nieuwe ontwikkelingen, is het niet mogelijk om de woningbouw ter
plaatse aan te sluiten op het aan te leggen rioleringsstelsel. Er zal dan ook gebruik moeten
worden gemaakt van septic tanks ter bescherming van de waterkwaliteit van grondwater en
zeewater. Hiermee bestaat echter nog steeds kans op uitspoeling richting grondwater en
zeewater (en daarmee aantasting van het koraalrif) door bebouwing in de gevoelige zone
langs de kust (vooral de eerste 500 m vanaf de kust). Dit is een negatief milieueffect. Uitsluiten van bebouwing in de eerste 150 m lijkt niet voor de hand te liggen, vanwege aansluiting op de bestaande bebouwing en de ligging van een belangrijke ontsluitende weg aan de
zuidzijde van de locatie W1.
W2: langs Kaya Korona en W3: richting Lagun Hill
Deze locaties liggen in de Washikemba Formatie (vulkanische gesteente, op ontwikkelingslocatie W2 in de vorm van heuvels), daar waar diabaas aanwezig is. Het betreffen echter geen
lager gelegen gronden, waardoor het niet wenselijk is om deze gebieden in de toekomst te
benutten voor diabaaswinning. Er is op dit vlak derhalve geen sprake van (toekomstig) strijdig gebruik. Verder kunnen deze locaties niet aangesloten worden op de riolering en zal gebruikgemaakt moeten worden van septic tanks. Vanwege de ligging van locatie W3 in het
kunukulandschap is het mogelijk dat ter plaatse relatief vruchtbare gronden aanwezig zijn.
Ontwikkeling van dergelijke gronden is vanuit het oogpunt van verdroging en ontwikkeling
van de landbouw niet gewenst.
W4: ten oosten van Tera Kora
De bodem van W4 bestaat uit kalkgesteente (Midden Terras). Over deze locatie is geen informatie op het gebied van bodem en water beschikbaar die leidt tot specifiek positieve of
sterk negatieve effecten bij ontwikkeling van deze locaties. Ook deze locatie kan niet op de
riolering worden aangesloten: er zal gebruikgemaakt moeten worden van septic tanks ter
bescherming van het grondwater. Ter plaatse zijn geen relatief vruchtbare gronden aanwezig.
W5: afronding Belnem
De bodem van W5 bestaat uit kalkgesteente (Laag Terras en Midden Terras). Het gebied
rondom Belnem en Lima is het belangrijkste gebied met oppervlakkige zoetwaterlichamen
('karstwater'). Dit wordt weerspiegeld door de aanwezigheid in het gebied van vier grotten
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waarin veel water aanwezig is: Pos Caranja, Caranja grandi, Cueba di Watapana en Pos Calbas. De zuidwestelijke grens van W5 zit heel dicht tegen Pos Caranja aan. Momenteel ligt de
Pos Caranja al in een gebied dat bebouwd wordt. Door de beoogde ontwikkeling worden de
aanwezige zoetwaterlichamen (minstens deels) vernietigd. Door de aanwezigheid van grotten en zoetwaterlichamen is sprake van een instabiele ondergrond die bebouwing bemoeilijkt.
In de huidige situatie gaat vanwege de bouwactiviteiten in de omgeving/aan de rand van het
gebied een deel van de waterbergingsfunctie verloren.
Het karstgebied van Lima duikt onder Lac. Bekend is dat er verschillende holen in de bodem
van Lac aanwezig zijn. Mogelijk dat het zoet water van het karstgebied Lima met het water
en het mangrovesysteem in Lac is verbonden. Het vermoeden bestaat dan ook dat het karstengebied van Lima een relevante bijdrage levert aan het complexe mangrovesysteem van
Lac (toevoer zoet water). Ontwikkeling van dit gebied zonder nader hydrologisch onderzoek
naar de effecten op de afwaterstromingspatronen is dan ook zeer onwenselijk en in strijd
met het Ramsarverdrag.
De locatie W5 kan niet op de riolering worden aangesloten. Het gebruikmaken van septic
tanks in dit gebied is dan ook een absolute voorwaarde. Hiermee bestaat echter nog steeds
kans op uitspoeling richting grondwater en zeewater (eutrofiëring en daarmee aantasting van
het koraalrif) door bebouwing in de gevoelige zone langs de kust. Deze gevoelige zone betreft vooral de eerste 500 m vanaf de kust (de locatie ligt op 400 m afstand). Dit is een negatief milieueffect. Uitsluiten van bebouwing in de eerste 100 m van de ontwikkelingslocatie
is mogelijk, maar ligt vanwege aansluiting op de bestaande bebouwing minder voor de hand.
Tevens is de locatie W5 laag gelegen. De locatie wordt daardoor bij een zeespiegelstijging
mogelijk bedreigd door overstroming. Bij ontwikkeling van dit gebied dienen dan ook aanvullende maatregelen te worden genomen (zoals ophoging). Gelet op de gevoeligheid van
het gebied vanwege de mogelijke impact op het mangrovesysteem bij Lac, de aanwezigheid
van grotten en zoetwaterlichamen (met de daarbij behorende instabiele ondergrond) ligt
ontwikkeling van dit gebied echter niet voor de hand en is deze op milieuvlak niet wenselijk.
Prioritering woningbouwlocaties in de lobben
Vanuit bodem en water is de volgende prioritering van ontwikkelingsgebieden aan te wijzen:
1.
W4 (ten oosten van Tera Kora) en W2 (langs Kaya Corona);
2.
W3 (richting Lagun Hill);
3.
W1 (omgeving Santa Barbara/Sabadeco) en W5 (afronding Belnem).
De ontwikkeling van locatie W2 en W4 lijkt voor bodem en water geen noemenswaardige
negatieve effecten te hebben. De ontwikkeling van W3 is minder gewenst vanwege de mogelijke aanwezigheid van vruchtbare gronden ter plaatse. De ontwikkeling van W1 en W5 is
vanuit het aspect bodem en water nog minder gewenst vanwege het gevaar van uitspoeling
richting zee. Bovendien speelt het karstengebied waar locatie W5 onderdeel van uitmaakt
mogelijk een belangrijke rol in het waterhuishoudkundig en ecologisch (mangrove)systeem
van Lac en worden de aanwezige zoetwaterlichamen op de locatie W5 aangetast. Bovendien
is locatie W5 vanwege de lage ligging gevoelig voor zeespiegelstijging.

6.3.4. Verblijfsrecreatie en dagrecreatie
R1: in het aangewezen gebied buiten de bestaande contour
De bodem ter plaatse bestaat uit hard kalkgesteente. Een zeer groot deel van deze ontwikkelingslocatie ligt binnen de zone van 500 m vanaf de kust. Aangezien de capaciteit van de
nieuw te ontwikkelen rwzi niet toereikend is voor grootschalige nieuwe ontwikkelingen, is het
niet mogelijk om de verblijfsrecreatie ter plaatse aan te sluiten op het aan te leggen rioleringsstelsel. Er zal dan ook gebruik moeten worden gemaakt van septic tanks ter bescherming van de waterkwaliteit van grondwater en zeewater. Hiermee bestaat echter nog steeds
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kans op uitspoeling richting grondwater en zeewater (en daarmee aantasting van het koraalrif) door bebouwing in de gevoelige zone langs de kust. Dit is gelet op de ligging van de locatie direct langs de kust een zeer negatief milieueffect.
Ook zal sprake zijn van enige erosievorming. Voor de beoogde ontwikkeling dient diabaas ter
plaatse opgebracht worden. Het gebruik van diabaas zal echter bij regenval leiden tot uitspoeling van diabaas naar zee (wat uiteindelijk zeer nadelig is voor het koraalrif).
In de omgeving/in het gebied zijn grotten aanwezig die deels ook water bevatten en die
behouden moeten blijven en waarmee rekening moet worden gehouden bij eventuele ruimtelijke ontwikkelingen.
R2: binnen de contour
Voor verblijfsrecreatie binnen de bestaande contour gelden dezelfde aandachtspunten als bij
woningbouw binnen de bestaande contour: indien ontwikkelingen plaatsvinden met respect
voor het bestaande waterhuishoudkundige systeem en indien gebieden met bekende afwateringsproblemen worden ontzien zullen geen negatieve gevolgen op het gebied van waterhuishouding optreden.
Agritoerisme en ecolodges (kleinschalig)
Vanwege het kleinschalige karakter van het agritoerisme en de ecolodges zijn er op het gebied van waterhuishouding en bodem geen onoverkomelijke negatieve milieueffecten te verwachten. Bebouwing op hellingen en heuveltoppen dient voorkomen te worden vanwege
erosievorming. Voor de sanitaire voorzieningen dient gebruikt te worden gemaakt van septic
tanks.

6.3.5. Dagrecreatie Lac
Herontwikkeling van de dagrecreatie op de locaties DR1 (Cai), DR2 (Kontiki Beach) en DR3
(Sorobon Beach) zal over het algemeen ten opzichte van de huidige situatie voor een belangrijke verbetering van de waterkwaliteit en de ecologische situatie zorgen. Voorwaarde is
hiervoor wel dat de sanitaire faciliteiten worden verbeterd, met goed gesloten septic tanks
waarbij lekken naar de omgeving (en dus het zeewater) wordt voorkomen. Irrigatie is overigens niet toegestaan. De ontwikkelingen mogen in het Ramsargebied geen achteruitgang
veroorzaken. Dit dient door voorwaarden gegarandeerd te worden en tevens gemonitord te
worden.

6.3.6. Herontwikkeling monumentaal pand Karpata
K: (kaart K)
Bij de herontwikkeling van het pand Karapata is het van groot belang dat goede sanitaire
faciliteiten worden gerealiseerd, waardoor de waterkwaliteit (bodem en zee) niet negatief
wordt beïnvloed. Aangezien gebruik zal worden gemaakt van bestaande bebouwing zullen
overige effecten op bodem en water niet noemenswaardig optreden.

6.3.7. Bedrijventerreinen
Uitbreiding van de bedrijventerreinen
B1: luchthaven (inclusief uitbreiding landingsbaan)
Het gebied ten noorden van de bestaande luchthaven heeft in de huidige situatie een belangrijke waterbergende functie. Het gebied is in het voorbereidingsbesluit aangewezen met
de dubbelbestemming 'waterstaat - waterberging'. Ontwikkeling van bedrijvigheid of bebouwing in deze zone is vanuit het oogpunt van water dan ook niet wenselijk, tenzij maatregelen
genomen worden om de waterbergende functie op een locatie in de directe omgeving te
realiseren (compensatie). Aangezien het omringende gebied al in gebruik is voor andere
bestaande functies (verblijfsrecreatie, luchthaven, bedrijvigheid) lijkt dit echter niet haalbaar.
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Bij hevige regenval lijkt ook in het gebied ten zuiden van de bestaande luchthaven in beperkte mate sprake te zijn van wateroverlast (zie foto).

Wateroverlast in omgeving vliegveld bij hevige regenval
Met een 'slim' stedenbouwkundig ontwerp, waarbij aandacht wordt besteed aan waterberging, lijkt dit echter oplosbaar. In het gebied is een enkele waterput aanwezig. Uitgangspunt
moet zijn dat het regenwater zoveel mogelijk op het land wordt vastgehouden in waterbergingsgebieden en dat rekening wordt gehouden met de afwatering naar Lac.
Het gebied ten zuiden van de luchthaven is laag gelegen en wordt bij zeespiegelstijging mogelijk bedreigd door overstroming.
Uitbreiding van de landingsbaan vindt plaats op kalksteenterras ('Midden Terras'). De huidige
luchthaven is gebouwd op het Laag Terras. Ook moet gekeken worden naar hardheid van de
bodem (kalksteen). Het is niet bekend of er onder de oppervlakte waterlichamen liggen:
mogelijk dat het gebied onderdeel uitmaakt van het karstgebied 'ondergondse karstwateren'
van Lima, waardoor het van belang kan zijn voor het mangrovesysteem van Lac (verwezen
wordt naar de beschrijving onder W5). In dat geval is bij ontwikkeling hydrologisch onderzoek nodig om de effecten in beeld te brengen (gevolgen voor afwateringspatronen met
behulp van GIS-programma's).
B2 tot en met B4 (uitbreiding locatie puinbreker, bedrijvigheid ten oosten van Tera Kora,
uitbreiding rond Kaya Amsterdam)
Over deze locaties is geen informatie op het gebied van bodem en water beschikbaar die
leidt tot specifiek positieve of sterk negatieve effecten bij ontwikkeling van deze locaties. In
het milieuspoor (vergunning) moet vervuiling van bodem en grondwater voorkomen worden.
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Verplaatsing van de goederenhaven (H)
De bodem ter plaatse van de WEB-locatie is ernstig verontreinigd. Derhalve zal bodemsanering moeten plaatsvinden om de goederenhaven ter plaatse te kunnen realiseren. Dit is een
positief milieueffect: zonder ontwikkeling zou de bodemverontreiniging ter plaatse niet worden aangepakt. Uit het rapport van Haskoning (2010) blijkt dat het sedimenttransport aan
de kust (zandtransport) niet van significante grootte is (geen grote erosie- en aanzandingspatronen). De invloed van de goederenhaven op dit transport zal dan ook naar verwachting
beperkt zijn. De sanitaire voorzieningen van de goederenhaven dienen te worden aangesloten op het rioleringssysteem dat momenteel wordt aangelegd. Dit om het zeewater en koraalrif te beschermen.

6.3.8. Infrastructuur
De verbetering van bestaande infrastructuur (opwaarderen/verharden weg Sabadeco naar
Rincon (I1), Hato naar Kaya Amsterdam (I2) en Santa Barbara/Republiek naar Hato (I3))
heeft in het algemeen geen negatieve effecten op het gebied van bodem en waterhuishouding. Het opwaarderen van de weg I1 biedt mogelijk de kans om een volwaardige weg richting Rincon aan te leggen die niet onder water staat bij hevige regenval, waardoor Rincon te
allen tijde bereikbaar is. De bereikbaarheid van Rincon bij hevige regenval kan echter ook
bereikt worden door lokale maatregelen aan de bestaande weg richting Rincon (aanleg duikers).

6.3.9. Overige ontwikkelingen
Definitieve rioolwaterzuivering
Door de aanleg van de definitieve rioolwaterzuivering wordt een deel van het afvalwater van
Kralendijk gezuiverd en kan het worden hergebruikt (bijvoorbeeld voor irrigatie). Dit is een
belangrijk positief milieueffect ten opzichte van de huidige situatie.
Het afwateringsstelsel in het centrum van Kralendijk wordt op deze rioolwaterzuivering aangesloten. Hierbij worden de eerste 2 mm van het afstromend regenwater in opvangbakken
opgevangen en afgevoerd naar de centrale zuivering van het afvalwater (dit deel van het
regenwater bevat namelijk de grootste vervuiling). Het overtollige regenwater zal vervolgens
via bezinkbakken afwateren in de zee (Milieubeleidsplan 2003-2007). Dit is een sterk positief
milieueffect.
Zandstranden (S1 en S2)
De aanleg van de (verdwenen) zandstranden leidt tot een toename van het gebruik van dit
strand door Bonairianen en toeristen. Dit kan negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit. Indien de zandstranden echter niet worden aangelegd, zullen de toeristen en inwoners
meer gebruik worden gemaakt van andere bestaande (zand)stranden. Het zand kan losspoelen of verwaaien en op het rif belanden. Ter plaatse van Witte Pan is het koraal echter
op aanzienlijke afstand vanaf de kust gelegen.

6.4. Effecten scenario 2
6.4.1. Woningbouw buiten de bestaande contouren
W6: Woningbouw en verblijfsrecreatie in open gebied en langs kust tussen Rincon
en Kralendijk
In het gebied zijn enkele grotten aanwezig die behouden dienen te blijven. Een groot deel
van de ontwikkelingslocatie ligt binnen de zone van 500 m vanaf de kust, waardoor aansluiting op het aan te leggen rioleringsstelsel mogelijk is (te betalen door de projectontwikkelaar). De capaciteit van de nieuwe rwzi is hiervoor echter ontoereikend. Er zal dan ook gebruik moeten worden gemaakt van septic tanks ter bescherming van de waterkwaliteit van
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grondwater en zeewater. Hiermee bestaat echter nog steeds kans op uitspoeling (en daarmee aantasting van het koraalrif). Dit is een zeer negatief milieueffect. Ook zal sprake zijn
van enige erosievorming. Voor de beoogde ontwikkeling dient bovendien gebruikt te worden
gemaakt van diabaas, die bij regenval zal uitspoelen richting zee (wat uiteindelijk zeer nadelig is voor het koraalrif). Ontwikkeling van deze locatie tot direct aan de kust moet worden
voorkomen, ter bescherming van de kustzone en om erosievorming te voorkomen.
W7: Woningbouw en verblijfsrecreatie aansluitend aan Belnem/Lima
Het gebied is het belangrijkste gebied met oppervlakkige zoetwaterlichamen op Bonaire
('karstwater'). Dit wordt weerspiegeld door de aanwezigheid in het gebied van vier grotten
waarin veel water aanwezig is: Pos Caranja, Caranja grandi, Cueba di Watapana en Pos Calbas. W7 ligt over Pos Caranja heen en de westelijke grens van W7 ligt heel dicht tegen
Caranja grandi aan. Verder ligt de noordwestelijke grens van W7 heel dicht aan tegen Pos
Calbas en Kueba di Watapana. De aanwezigheid van grotten en zoetwaterlichamen, waarvan
de omgeving ondergronds vaak niet bekend is, maakt het gebied minder geschikt voor woningbouwontwikkeling (instabiele ondergrond).
Het karstgebied van Lima (ondergrondse karstwateren) duikt onder Lac. Bekend is dat er
verschillende holen in de bodem van Lac aanwezig zijn. Mogelijk dat het zoet water van het
karstgebied Lima met het water en het mangrovesysteem in Lac is verbonden. Het karstgebied speelt vermoedelijk een belangrijke rol bij de toevoer van zoet water voor het complexe
en belangrijke mangrovesysteem van Lac. Ontwikkeling van dit gebied zonder nader hydrologisch onderzoek is dan ook zeer onwenselijk en in strijd met het Ramsarverdrag.
Een deel van het gebied wordt gebruikt voor waterberging (aangeduid als 'slikgronden' op de
kadastrale kaart). Gelet op de belangrijke waterhuishoudkundige functie van dit gebied is
ontwikkeling van grootschalige woningbouw ter plaatse niet gewenst. Tevens is het gebied
zeer laag gelegen en wordt het bij zeespiegelstijging mogelijk bedreigd door overstroming
(met dit laatste kan overigens rekening worden gehouden door het gebied op te hogen).

6.4.2. Overige ontwikkelingen
I4: Aanleg rondweg
De aanleg van de rondweg dient op een dusdanige manier te geschieden dat deze het waterhuishoudkundig systeem niet negatief zal beïnvloeden (bijvoorbeeld ongewilde waterkerende
functie, doorsnijden van afwateringsgebieden).
Randvoorwaarden aanleg golfbaan
Het gebruik van een golfbaan leidt in het algemeen, zeker bij een traditionele 'Engelse' golfbaan, tot een grote toename aan waterbehoefte. Dit is dan ook een belangrijk aandachtspunt
bij de verdere planvorming, zeker op een eiland als Bonaire met een (semi)aride klimaat.
Het gebruik van nieuwe waterputten is op Bonaire sterk aan banden gelegd en kan niet zonder meer worden toegepast bij een dergelijke waterbehoeftige functie. Wanneer te veel water wordt gewonnen, verzilten de putten, doordat er zeewater in komt. Door de open bodemstructuur staan namelijk alle onderwaterlagen uiteindelijk in verbinding met de zee. Wanneer
een put eenmaal zout water bevat, is deze voor altijd verloren1).
Voor een duurzame golfbaan op Bonaire dient gedacht te worden aan een andersoortige
golfbaan, die beduidend minder water nodig heeft als de traditionele golfbaan. Er dient voldoende aandacht te worden besteed aan maatregelen om te komen tot een duurzaam watersysteem. Uit een globaal hydrologisch onderzoek blijkt overigens op kwantitatief vlak het
grondwater per jaar voldoende wordt aangevuld (door neerslag) om te kunnen voorzien in
de waterbehoefte van een golfbaan. Het is echter noodzakelijk zeer zorgvuldig de gevolgen
van een golfbaanontwikkeling voor het watersysteem in beeld te brengen.

1) Milieubeleidsplan Bonaire 2003-2007.
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Aangezien golfbanen vaak intensieve irrigatie vereisen (met toevoeging van nutriënten) staat
dit haaks op het streven naar het terugbrengen van nutriëntenbelasting op het grondwater
en de koraalriffen en het grondwater (zoals beoogd in het rioleringsproject Kralendijk). Vanuit dit oogpunt zijn golfbanen minder gewenst, evenals vanuit het oogpunt van de eindigheid
van aanwezige bouwstoffen (diabaas). Voor de aanleg van de golfbaan zijn mogelijk grote
hoeveelheden diabaas nodig.

6.5. Conclusie, prioritering ontwikkelingslocaties en randvoorwaarden
Conclusie
Op Bonaire zijn de belangrijkste aandachtspunten:
de eindigheid van de aanwezige grondstoffen voor bouwprojecten (vooral diabaas, zand
en koraalsteen);
het opbrengen van diabaas in de kustzone leidt tot uitspoelen naar zee met nadelige
gevolgen voor de riffen;
de wateroverlast in delen van Kralendijk en in laag gelegen gebieden bij hevige regenval (het afvoersysteem zal in het centrumgebied van Kralendijk worden vervangen om
dit knelpunt op deze locatie op te lossen), hierbij hebben de aanwezige saliñas een belangrijke waterbergende functie;
het (in de huidige situatie) ontbreken van een rioolwaterzuiveringsinstallatie op Bonaire.
Afvalwater wordt opgevangen in beerputten en septic tanks. Dit leidt (door overstort,
lozing op het eiland zelf en uitspoeling) tot een verontreiniging van de bodem, het
grondwater en uiteindelijk de zee. Voor delen van Kralendijk wordt in 2011 begonnen
met de aanleg van een rioleringsstelsel, waarbij de regenwaterafvoer deels wordt meegenomen. In 2010 wordt begonnen met de bouw van een tijdelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie;
bij het gebruik van waterputten voor de waterbehoefte dreigt het gevaar van verzilting,
doordat te veel water wordt gewonnen;
Prioritering ontwikkelingslocaties
Vanuit bodem en waterhuishouding is de volgende prioritering van ontwikkelingsgebieden
aan te wijzen:
1.
W4 (ten oosten van Tera Kora) enW2 (langs Kaya Corona) en W3 (richting Lagun Hill);
2.
W1 (omgeving Santa Barbara/Sabadeco);
3.
W5 (afronding Belnem).
Deze prioritering is tot stand gekomen vanwege de mogelijke aanwezigheid van vruchtbare
gronden ter plaatse (W3) en het gevaar van uitspoeling van afvalwater richting zee (W1 en
W5). Voor W5 is tevens de mogelijke rol in het waterhuishoudkundig en ecologisch (mangrove)systeem van Lac, de aanwezigheid van grotten en zoetwaterlichamen en de lage ligging (gevoeligheid voor zeespiegelstijging) van belang.
Randvoorwaarden ontwikkelingen
Bij nieuwe ontwikkelingen gelden de volgende randvoorwaarden op het gebied van bodem en
waterhuishouding.
Er dient zo zuinig mogelijk met aanwezige grondstoffen om te worden gegaan.
Nieuwe ontwikkelingen (zoals een golfbaan) mogen een duurzame waterhuishouding en
een duurzaam watersysteem niet in de weg staan. Voor dergelijke ontwikkelingen zoals
een golfbaan is een hydrologisch onderzoek noodzakelijk om meer inzicht te krijgen in
de effecten op het grondwater.
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Het is van belang niet te bouwen in gebieden die relevant zijn voor de afwatering of
berging van regen gedurende het regenseizoen. Hierbij moeten de aanwezige saliñas en
waterbergingsgebieden worden beschermd, of het zoeken naar alternatieven voor
waterberging is noodzakelijk.
Bij nieuwe ontwikkelingen binnen de bestaande contouren van Kralendijk en Rincon
moet rekening worden gehouden met het bestaande waterhuishoudkundige systeem.
Nieuwe ontwikkelingen dienen aan te sluiten op de riolering of te worden voorzien van
moderne gesloten septic tanks.
Bij ruimtelijke ontwikkelingen buiten de bestaande kernen moet informatie over de
huidige afwatering worden ingewonnen voordat een locatie ontwikkeld kan worden. Er
dient in de planvorming rekening te worden gehouden met afwatering en waterberging.
Nieuwe ontwikkelingen waarbij het gebruik van waterputten noodzakelijk is, mogen niet
zonder meer worden gerealiseerd. Onderzoek is nodig om nut en noodzaak aan te tonen
en om aan te tonen dat het gebruik van waterputten niet leidt tot verzilting.
Nieuwe (bedrijfs)ontwikkelingen mogen niet leiden tot bodemverontreiniging.
Ruimtelijke ontwikkelingen moeten op enige afstand van de kust plaatsvinden ter voorkoming schade aan de kustzone en van erosievorming. Grondstoffen en diabaas dienen
in principe niet in de nabijheid van de kust gebruikt te worden. Derhalve dienen ontwikkelingen zo veel mogelijk buiten de gevoelige kustzone (de eerste 500 m, maar zeker
de eerste 200 m) gerealiseerd te worden.
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in laag gelegen gebieden (grofweg ten zuiden van
de luchthaven) dient rekening te worden gehouden met de zeespiegelstijging (ophoging
gronden dan wel andere maatregelen).
Bij de herontwikkeling van dagrecreatie bij Lac moeten de sanitaire faciliteiten worden
verbeterd om lekken naar de omgeving (en dus het zeewater) te voorkomen.
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7.1. Toetsingskader
Landschap
Het landschapsbeleid gaat op Bonaire hand in hand met de bescherming van natuurwaarden.
Zo wordt het terrassenlandschap Midden Bonaire in het Natuurbeleidsplan 1999-2004 aangeduid als 'Eilandelijk natuurgebied'. De waarden van de landschapstypen zoals aangeduid
op de 'Landscape ecological vegetation map of the island of Bonaire' zijn gebaseerd op de
relatieve onverstoordheid of oorspronkelijkheid van de in de onderscheiden landschapstypen
van Bonaire voorkomende vegetatietypen. In dit rapport worden natuurwaarden en vegetatietypen op het eiland gerelateerd aan de landschapstypen waarin ze voorkomen. De landschapstypen zijn op hun beurt ingedeeld op grond van de geologie (kalksteenterrassen,
Washikemba Formatie, saliñas) en geomorfologie (heuvels of vlaktes, relatieve hoogte van
de kalksteenterrassen). Voor de landschapstypen worden bepaalde codes gehanteerd (T voor
kalksteenterrassen en D voor de Washikemba formatie).
Archeologie en cultuurhistorie
De historische bebouwing en structuren van Bonaire kennen formeel nog geen beschermde
status, omdat er op het eiland geen monumentenbeleid en -wetgeving van kracht is.
De Monumentenlandsverordening is in 1979 van kracht geworden. Op grond van deze landsverordening is de minister van Onderwijs en Cultuur bevoegd te beschermen monumenten
en stads- en dorpsgezichten aan te wijzen. Van deze bevoegdheid is geen gebruikgemaakt.
In 1989 is een nieuwe Monumentenlandsverordening goedgekeurd. Deze geeft de eilandgebieden zelf de bevoegdheid  binnen door het land vastgestelde kaders  te beschermen
monumenten en stads- en dorpsgezichten aan te wijzen. De Monumentenlandsverordening
1989 is officieel echter nog niet voor Bonaire van toepassing.
Bonaire heeft een Monumentenplan1), een addendum op dit Monumentenplan2) en een concept Monumentenverordening opgesteld. Deze zijn vastgesteld door de Eilandraad, maar
formeel nog niet in werking getreden totdat de Monumentenlandsverordening ook voor Bonaire van toepassing is.

1) 'Beleidsnota 2007-2011 Monumenten en archeologie'.
2) 'Archeologische sites op Bonaire, HET ARCHEOLOGISCH ERFGOED IN KAART', Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en
Beheer, december 2007.
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7.2. Huidige situatie en autonome ontwikkeling
7.2.1. Huidige situatie
Ontstaansgeschiedenis
Bonaire bestaat uit een kern van oud stollings- en afzettingsgesteente dat zich meer dan
honderd miljoen jaar geleden door onder andere onderzeese uitbarstingen heeft gevormd.
Zestig miljoen jaar geleden kwam dit dikke gesteente boven zeeniveau, door een daling van
de zeespiegel. Het gesteente dat onder de zeespiegel lag, is koraalkalksteen. Door deze geologische processen is een eiland ontstaan met in het noordwesten een heuvellandschap, in
het midden een terrassenlandschap en in het zuiden een vrij laag en vlak landschap. In het
zuiden liggen zoutpannen, die in de ijstijd zijn ontstaan als gevolg van het stijgen en dalen
van de zeespiegel. Onder invloed van de hoge temperatuur in combinatie met de weinige
regenval bleef het zout achter.
Bewoningsgeschiedenis
Ongeveer 4500 jaar geleden hebben voorouders van de eerste Bonairianen de overtocht
gemaakt van het vasteland van Zuid-Amerika (Venezuela) naar Curaçao. Na circa 1000 jaren
op Curaçao te hebben gewoond migreerden enkele van deze mensen naar Bonaire (ongeveer
3400 jaar geleden). In de Archaïsche periode (de prekeramische periode) vestigde dit volk
zich op Bonaire en had waarschijnlijk een seminomadisch bestaan. In groepsverband gingen
deze mensen zwervend over het eiland op zoek naar voedsel (meestal uit de zee, aangevuld
met diverse vruchten, groenten en vlees). Ze deden niet aan landbouw en bezaten geen
keramische voorwerpen. Dit volk was erg afhankelijk van de natuur (vooral van de zee) voor
zijn voortbestaan.
Na verloop van tijd (circa 2100 jaar geleden) hebben deze eerste Bonairianen zich goed
aangepast aan de mogelijkheden van het eiland en hadden nederzettingen op diverse locaties (Lac, Gotomeer).
Zo'n 1500 jaar geleden kreeg Bonaire te maken met een invasie van Amerindianen en werd
de keramische periode ingeluid. De vorige Archaïsche periode bevolkingsgroep was in grootte
beperkt gebleven, waardoor er een soort evenwicht was bereikt tussen het aantal bewoners
en de beschikbare natuurlijke bronnen op het eiland. De keramische periode werd gekenmerkt door een bepaalde mate van technische ontwikkeling. Er werden in die tijd keramische
voorwerpen gemaakt en er werd landbouw uitgeoefend. Dit had als gevolg een nieuwe sociale gemeenschapsvorm met complexere verhoudingen binnen de bevolking.
Het volk uit de keramische periode vestigde zich vooral in de gebieden te Wanapa, omgeving
Lac en waarschijnlijk bij Put Bronswinkel.
De hechte band tussen de bewoners van Bonaire en van Curaçao tijdens de keramische periode was af te leiden aan de identiek gehanteerde beschilderingen van de opgegraven keramische voorwerpen.
Rond ongeveer 500-1200 AD hebben Amerindianen zich strategisch gevestigd aan de kust
van Venezuela wat gunstig was voor het opzetten van een handelsnetwerk en onderlinge
culturele uitwisselingen met de overburen (Bonaire en Curaçao).
De populatie uit de keramische periode op Bonaire bestond uit 800-1.200 mensen die in
hutjes woonden dichtbij hun landbouwgronden. Het uitoefenen van landbouw en een permanente behuizing duidden op meer onafhankelijkheid van de natuur dan hun voorgangers, de
mensen uit de Archaïsche periode.
In de 15e en 16e eeuw, tijdens de Spaanse bezetting, trokken de Amerindianen zich terug
naar meer afgezonderde gebieden van Bonaire als Fontein en Rincon als gevolg van de
slechte ervaringen met de Spaanse kolonisten.
Onder de Nederlandse bezetting (in de 17e eeuw) werden de dorpen Fontein en Rincon vernietigd. In de 17e en 18e eeuw verlieten veel Bonairiaanse Amerindianen het eiland. In de
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18e eeuw was nog slechts een kleine gemeenschap Amerindianen te vinden in Rincon. Gemengde Europese/Amerindianen families vestigden zich in Antriol en Nort Saliña.
Met de emancipatie van de slaven, in de 19e eeuw, die zich voornamelijk in Rincon gingen
vestigen, trokken de overgebleven Amerindianen zich terug in Nort Saliña (bron: Dienst
Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, december 2007).
Huidige cultuurhistorische waarden op Bonaire
Cultuurhistorisch waardevolle gebouwen
Op Bonaire zijn er diverse gebouwen die de status van monument verdienen. Het gaat om
gebouwen die kenmerkend zijn voor Bonaire. Zo is op Bonaire in de 19e eeuw een traditionele woning ontstaan die drie verschillende architectonische invloeden verwerkt heeft tot één
geheel: de Indiaanse, de Afrikaanse en de Europese invloeden.
Naast woningen zijn er ook diverse andere gebouwen die een cultuurhistorische waarde hebben voor Bonaire. Het gaat onder andere om vuurtorens, landhuizen, grote complexen,
overheidsgebouwen en Fort Oranje. Ook zijn er waterputten en grotten die een cultuurhistorische waarde hebben. Deze objecten worden momenteel door de overheid van Bonaire geïnventariseerd.
In het Monumentenplan van Bonaire is een lijst met 71 beschermenswaardige panden opgenomen, waarvan er inmiddels 12 gesloopt zijn. Tevens heeft de Stichting Monumentenzorg
Bonaire een lijst opgesteld met 639 nominaties (waaronder de eerdergenoemde 71) voor
opname als monument. Beide lijsten betreffen beschermenswaardige panden waarvoor nog
verder bepaald dient te worden of ze de status als monument moeten krijgen. Het eilandgebied bereidt momenteel een monumentenregister voor.

De cultuurhistorisch waardevolle slavenhuisjes
Stadsgezicht Kralendijk en Dorpsgezicht Rincon
Het straatbeeld en aanzicht van de bebouwing van een deel van Kralendijk en Rincon (langs
bijvoorbeeld de boulevard in Kralendijk) wordt van hoge waarde geschat voor de beleving
van het karakter van het eiland door:
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aanwezigheid van authentieke Bonairiaanse huizen en gebouwen en andere beeldbepalende panden;
variatie in bouwhoogtes/kapvormen en positionering van gebouwen;
architectuur die in harmonie is met het cultuurhistorisch erfgoed van Bonaire;
kleinschaligheid van de (delen van de) bebouwing.

Dergelijke karakteristieken en kwaliteiten van de bebouwing zijn kenmerkend voor Bonaire
en behoeven bescherming ten opzichte van dreiging van ontwikkelingen die daarop niet zijn
afgestemd. Bonaire heeft het voornemen deze kwaliteiten te beschermen door aanwijzing als
beschermd stads- en dorpsgezicht.
Een cultuurhistorische waardenkaart voor Bonaire is momenteel nog in ontwikkeling.
Archeologische waarden
Op Bonaire zijn diverse archeologische vindplaatsen uit de verschillende bewoningsperioden
bekend, die zijn vastgesteld in het addendum op het Monumentenplan. Het beleid is erop
gericht deze plekken te beschermen. Bij enkele van deze vindplaatsen is eveneens een bufferzone opgenomen, waar naar verwachting eveneens archeologische vondsten aanwezig
zijn. Ook deze locaties worden beschermd. Archeologische waarden hebben betrekking op
opgegraven objecten of rotstekeningen. De grootste concentratie rotstekeningen bevinden
zich in de gebieden Onima/Fontein en Roshikiri/Spelonk.
Huidige landschappelijke waarden op Bonaire
De landschappelijke waarden worden onderverdeeld in twee landschappen, die onderscheidend zijn op basis van de geomorfologie: het heuvellandschap en de drie verschillende terrassenlandschappen. Daarnaast wordt ingegaan op de landschappen, waar de menselijke
invloed duidelijk zichtbaar is, het Kunukulandschap en het landschap van de zoutpannen.
Deze landschappen hebben elk een heel eigen karakter.
Eén van de landschappelijke kwaliteiten van Bonaire, in vergelijking met andere eilanden in
de directe omgeving, is de aanwezigheid van de verschillende landschappen met daarin de
kernen Kralendijk en Rincon die tevens elk hun eigen karakter hebben. Hierbij is op dit moment een duidelijke scheiding tussen bebouwd en onbebouwd gebied aanwezig.
Heuvellandschap
Het heuvellandschap komt voor in twee gebieden: het eerste ligt in en rondom het Washington Slagbaai Nationaal Park, Brasil en de gebieden ten noordoosten van Rincon. Het
tweede gebied beslaat de heuvels rondom Seru Grandi.
Kenmerkend is het ruige, deels open, deels gesloten landschap met cactussen en struiken en
het hoogteverschil. De heuvels als Brandaris en San Juan geven dit reliëf weer. Langs de
kust liggen enkele saliñas zoals saliña Bartol, saliña Slagbaai en saliña Frans en het Gotomeer. Een groot deel is in gebruik als Nationaal Park, waardoor de landschappelijke waarden
worden beschermd. Door het gebied lopen onverharde wegen.
Terrassenlandschap
Bonaire bestaat voor een belangrijk deel uit een terrassenlandschap (verwezen wordt naar
figuur 5.3). Er wordt onderscheid gemaakt in een Laag, Middel en Hoog Terras. De stijlranden en hoogteverschillen geven de verschillende terrassen weer. De Hoge Terrassen liggen
tussen Kralendijk en Rincon en zijn duidelijk zichtbaar vanaf de 'toeristenroute' langs de
kust. Deze route zorgt ervoor inwoners en toeristen het terrassenlandschap met zijn stijlranden en hoogteverschillen goed te kunnen beleven. Het gebied is onontgonnen en is een gesloten landschap met struikvegetatie. In het gebied komt her en der een woning voor, en is
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verder grotendeels vrij van bebouwing. De openheid met de uitzichten zijn de belangrijke
landschappelijke waarden.
De Middel Terrassen komen voor op de oostrand van het eiland in de gebieden Bolivia, Bakuna en Lima. De terrassen zijn grotendeels in gebruik als kunukulandschap. Kenmerkend is
de lage dichtheid aan bebouwing, de cactusheggen, droge waterlopen (roois) en dammen.
De Lage Terrassen liggen langs de noord- en oostkust en beslaan grotendeels Klein Bonaire.
De gebieden zijn open, door de harde wind en vormen een natuurlijke kustdefensie. Bij Lac
is het Lage Terras doorbroken en ligt een lagune met mangroves en stranden.
Kunukulandschappen
Er zijn drie kunukulandschappen op Bonaire, Rincon, Tras Montaña en het gebied ten oosten
van Playa. Tezamen met een grootte van ruim 6.000 ha. Verwezen wordt naar figuur 5.3 in
hoofdstuk 5. Een deel van de kunukus ('privé stukjes platteland') wordt nog (extensief) productief gebruikt en een deel heeft een recreatieve functie.
Op Bonaire zijn honderden kunukus. Het houden van een kunuku is een traditie en veel
kunukus zijn al generaties lang familiebezit. Er worden geiten gehouden en wat sorghum en
groente verbouwd. Op de meeste kunukus staat een houten schuur of huis. De kunuku-eigenaren vangen het regenwater op in tanki's of dammen, waar in het droge seizoen het water
uitgehaald wordt. Anno 2009 is een groot deel van de kunukus verlaten en verwaarloosd.
De kunukulandschappen bestaan uit een patroon van akkers, natuurlijke afscheidingen met
voornamelijk zuilcactussen, wegen, dammen, tanki's, putten en drinkplaatsen dat in de loop
der eeuwen is ontwikkeld en vormt onderdeel van het cultuurhistorische erfgoed van het
eiland. Er is een gevarieerde vegetatiestructuur in het gebied ontstaan dat halfopen en plaatselijk dichtgegroeid is: loofhout, doornachtige stuiken, vetplanten en cactussen wisselen
elkaar af. De kunukus zijn het hart van het platteland en maken het prachtige en bijzondere
landschap1).

Het kunukulandschap (bron: Stichting KibraHacha)

1) Bron: Stichting KibraHacha, juni 2009; Visie voor de kunukulandschappen van Bonaire.
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Het landschap van de zoutpannen
Het zuidelijk deel van het eiland is in gebruik als zoutwinning of voormalige zoutwinning.
Cargill wint er op grote schaal zout en de overige gebieden zijn in gebruik als natuur. De
dammen geven de verkaveling weer. Openheid met witte zoutbergen zijn de landschappelijke kenmerken.

Het landschap van de zoutpannen

7.2.2. Autonome ontwikkelingen
Buiten de autonome ontwikkelingen zoals genoemd in hoofdstuk 2, zijn er voor deze milieuaspecten geen specifieke autonome ontwikkelingen meer.
Uitbreiding landfill
De uitbreiding zal in oostelijke richting plaatsvinden binnen het heuvellandschap dat is aangeduid als landschappelijke eenheid D4 (golvend landschap). Dit specifieke landschapstype
komt slechts op enkele locaties op Bonaire voor en bedekt relatief kleine oppervlaktes. Vanwege de aanwezige ecologische waarden is het noodzakelijk het verlies aan dit landschapstype met bijbehorende vegetaties te compenseren. De landschappelijke inpassing van de
landfill is mogelijk door middel van dijkjes. Bij uitbreiding van de landfill in oostelijke richting
dient rekening te worden gehouden met het archeologisch waardevolle gebied Lagun: de
oostelijke uitbreiding raakt mogelijk een deel van dit gebied.
Tijdelijke voorziening afvalwaterzuivering
Deze voorziening wordt buiten het bebouwde gebied gerealiseerd. De ligging nabij de kunukus (met bebouwingen) en nabij de stedelijke bebouwing betekent dat de ontwikkeling weinig inbreuk op het bestaande landschap maakt. In de nabijheid wordt ook de definitieve
rioolwaterzuiveringsinstallatie gebouwd.
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Overige ontwikkelingen
De aanleg van de milieustraten vindt in het bestaande stedelijk gebied plaats en zal daardoor
geen relevante invloed hebben op het omringende landschap.

7.3. Effecten scenario 1
7.3.1. Effect grondstoffenwinning op het landschap
Zoals in hoofdstuk 6 reeds is aangegeven, is Bonaire voor bouwactiviteiten sterk afhankelijk
van eigen grondstoffen. Een belangrijke grondstof betreft diabaas. De winning van diabaas is
nog niet aan banden gelegd. Zoals bekend is de grondstoffenvoorraad eindig op Bonaire. Niet
alleen vanuit dit oogpunt is het noodzakelijk om zuinig met deze belangrijke bouwstof om te
gaan. Ook vanuit landschappelijk oogpunt is het van groot belang om zorgvuldig met deze
grondstoffenwinning om te gaan: de winning/het afgraven van heuvels kan grote, onomkeerbare landschappelijke gevolgen hebben. Op Curacao zijn de gevolgen van diabaaswinning op het landschap goed zichtbaar. Door het opstellen van een plan/beleid op dit vlak kan
op een gestructureerde wijze met het grondstoffenverhaal (eindigheid en landschappelijke
impact) worden omgegaan. Zoals in hoofdstuk 6 reeds is aangegeven, inventariseert de
overheid momenteel locaties waar diabaaswinning al dan niet wenselijk is (geen ontginning
van de heuvels, alleen van lager gelegen gebieden en bij voorkeur uitgraven bestaande
dammen en graven gaten tevens voor wateropvang).

7.3.2. Woningbouwontwikkelingen
Binnen contouren Kralendijk en Rincon
Gelet op de ligging binnen het bestaand stedelijk gebied zullen er weinig landschappelijke
kwaliteiten aanwezig zijn. Er zal dan ook geen sprake zijn van negatieve milieueffecten op dit
vlak. Bij de ontwikkeling dient rekening te worden gehouden met aanwezige cultuurhistorisch
waardevolle panden in de gebieden. Indien in Amboina herontwikkeling plaatsvindt, dient
rekening te worden gehouden met het archeologisch waardevolle gebied ter plaatse.
In lobben aansluitend aan de contour van Kralendijk
Inherent aan woningbouw in onbebouwd gebied is dat dit een negatief invloed heeft op (de
beleving van) het aanwezige landschap. De aanwezige groen- en waterstructuren verdwijnen, minstens voor een deel, en zullen worden vervangen door een bebouwde omgeving. Dit
is een vaststaand gegeven waaraan weinig veranderd kan worden. Onderstaand wordt per
ontwikkelingslocatie vooral bekeken in welke mate het gebied relevant/beeldbepalend is voor
het landschap van Bonaire. Dit bepaalt het uiteindelijke effect op het landschap. In de verschillende ontwikkelingsgebieden (W1-W5) zijn overigens geen archeologische vindplaatsen
aanwezig.
W1: omgeving Santa Barbara/Sabadeco
De landschapsbeschrijving van W1 vindt plaats van west naar oost. Eerst komen we drie
Midden Terras landschapstypen tegen (van west naar oost: TM6, TM5 en TM4). TM6 en TM4
zijn zeer belangrijke landschapstypen omdat ze voor een belangrijk deel uit de twee primaire
vegetatietypen van Bonaire bestaan. In de directe omgeving van het gebied, en tevens mogelijk in een klein deel van het gebied zelf, is een klein deel Hoog Terras landschapstype
aanwezig. Doordat het gehele gebied W1 nagenoeg gevrijwaard is van ontwikkelingen is dit
een waardevol landschap van Bonaire. Het is tevens beeldbepalend voor het eiland en speelt
ook een belangrijke rol omdat de zogenoemde 'toeristenroute' binnen het landschap ligt. Te
veel bebouwing langs deze in de volksmond geheten 'toeristenroute' zal ook de (landschappelijke) waarde van deze route aantasten. Het gevoel dat je het bebouwde gebied verlaat als
je langs W1 rijdt, verdwijnt bij ontwikkeling van dit gebied.
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Realisatie van recreatie in dit gebied leidt tot het aantasten/verdwijnen van het beeldbepalende landschap op deze locatie. Dit is een belangrijk negatief milieueffect. Indien besloten
wordt om dit gebied desondanks toch te ontwikkelen (mogelijk vanuit de gedachte van concentratie van bebouwing), dienen de andere ontwikkelingen die in de landschapstypen TM6
en TM4 liggen geen doorgang te vinden1).
W2: langs Kaya Korona
W2 komt (voornamelijk) in een gebied met landschapstype D3 voor. Het betreft een heuvelachtig, golvend landschap (Washikemba Formatie). Dit landschapstype heeft hoge beschermingswaarde (vanwege het voorkomen van het best ontwikkelde vegetatietype op vulkanische bodem op Bonaire). D3 komt veel in het Washington-Slagbaai Park en het onderhavige
vulkanische bodemgebied rondom Seru Grandi voor. Het gebied is heuvelachtig. Het landschapstype D3 is het meest voorkomende landschapstype op de Washikemba Formatie. Dit
soort gebieden zijn de gebieden die bij uitstek zijn gebruikt voor landbouw en veeteelt. Het
maakt onderdeel uit van het kunukulandschap (zie ook onder W3). Gebruik van dit gebied
voor woningbouw in hogere dichtheid dan voorkomend op de kunukus zal de aanwezige
landschappelijke waarden aantasten. Echter in de referentiesituatie wordt reeds een groot
deel van het gebied ontwikkeld, waardoor de verdere aantasting van de landschappelijke
waarden als gevolg van de ontwikkeling W2 zeer gering zal zijn. Het uitzicht op de Seru
Grandi en omgeving wordt niet beïnvloed, gelet op de afstand tot dit gebied, de relatief geringe hoogte van ontwikkelingsgebied W2 en de hoogtebeperkingen die vanwege het aanwezige vliegveld reeds voor het gebied gelden. Wel kan de ontwikkeling in enige mate een negatief effect hebben op de meer naar het westen gelegen dam en afwatering richting het
cultuurhistorisch waardevolle Goeroeboegebied. Bij de inrichting van het gebied kan rekening
worden gehouden met dergelijke cultuurhistorisch waardevolle elementen, indien deze
vooraf worden geïnventariseerd. Ook is het mogelijk om in de omgeving het landschap te
upgraden.
W3: richting Lagun Hill
In het gebied komen veel kunukus voor. Het is derhalve van belang om bij het verkavelen
van het gebied kenmerkende structuren en afwateringspatronen niet te vernielen of teveel te
verstoren (zo is bijvoorbeeld op de Kadasterkaart te zien dat er een paar 'tanki's' (uitgegraven plaatsen waar regenwater naar toe vloeit) zijn in het gebied)). Hiermee dient bij de ontwikkeling van het gebied rekening te worden gehouden.
Door de beoogde ontwikkeling wordt het aanwezige kenmerkende halfopen kunukulandschap
met zijn gevarieerde vegetatiestructuur aangetast. Bij de inrichting van het gebied kan rekening worden gehouden met aanwezige landschappelijke en cultuurhistorisch waardevolle
elementen, indien deze vooraf worden geïnventariseerd. Ook is het mogelijk om in de omgeving het kunukulandschap te upgraden.
W4: ten oosten van Tera Kora
W4 ligt in een gebied dat deels als Midden Terras (TM7 en TM9) is gekarteerd en deels in een
gebied wat niet is gekarteerd (vanwege de meer verstoorde status van de vegetatie). Vanwege de verstoorde status zullen in dit deel van het gebied geen grote landschappelijke
waarden aanwezig zijn. De effecten op het gebied van landschap zullen dan ook beperkt zijn.
W5: afronding Belnem
W5 behoort tot het Midden Terras. Op de landschapsecologische vegetatiekaart van Bonaire
is het gebied gekarteerd als een zeer waardevolle landschapseenheid op kalksteen (TM4).
Het gebied behoort tot de belangrijkste (grootste) van de twee TM4 locaties op Bonaire. Het
gebied is het belangrijkste gebied met oppervlakkige zoetwaterlichamen ('karstwater'). Dit
1) Dit betreft met name R1 en W5, die in TM4 liggen en het deel van W7 dat in TM4 ligt.
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wordt weerspiegeld door de aanwezigheid in de omgeving van vier grotten waarin veel water
aanwezig is: Pos Caranja, Caranja grandi, Cueba di Watapana en Pos Calbas. De zuidwestelijke grens van W5 zit heel dicht tegen Pos Caranja aan.
De ontwikkeling van dit gebied is vanuit landschappelijk oogpunt niet gewenst.
Prioritering woningbouwlocaties in de lobben
Vanuit landschappelijke oogpunt geldt de volgende prioritering voor de ontwikkeling van de
verschillende woningbouwlocaties:
1.
W4: ten oosten van Tera Kora;
2.
W3: richting Lagun Hill, W5: afronding Belnem en W2: langs Kaya Korona;
3.
W1: omgeving Santa Barbara/Sabadeco.
In het gebied W4 ontbreken grotendeels landschappelijke waarden en bij W2 zijn deze reeds
in de referentiesituatie grotendeels aangepast. Bij W3 gaat delen van het kenmerkende
kunukulandschap verloren. W1 behoort tot de beeldbepalende en best bewaarde landschappen van Bonaire.

7.3.3. Verblijfsrecreatie en dagrecreatie
R1: in het aangewezen gebied
Dit gebied behoort tot het Hoog en Midden Terras (TH1 en TM6). Beide landschapstypen
bestaan voor een belangrijk deel uit één van de twee primaire vegetatietypen van Bonaire.
Het is tevens beeldbepalend voor het eiland en speelt ook een belangrijke rol omdat het
langs de toeristenroute ligt. Teveel bebouwing langs deze in de volksmond geheten 'toeristenroute' zal ook de (landschappelijke) waarde van deze route aantasten. Zo is al een flink
deel van deze zuidelijke route aangetast. Tegenover deze route liggen belangrijke duikplaatsen. Op Curacao is uit een onderzoek onder duiktoeristen gebleken dat ze veel waarde
hechten aan een onverstoorde kustgebied als deel van hun duikervaring.
Realisatie van recreatie in dit gebied leidt tot verdere aantasting van het beeldbepalende
landschap. Dit is een belangrijk negatief milieueffect. Bovendien hebben verblijfsrecreatieve
ontwikkelingen ter plaatse een negatief effect op de aantrekkelijkheid van de toeristenroute
en de aanwezige duikplekken.
In het gebied zijn geen archeologische vindplaatsen aanwezig.
R2: binnen de contour
Gelet op de ligging binnen het bestaande stedelijk gebied zullen er weinig landschappelijke
kwaliteiten aanwezig zijn. Er zal dan ook geen sprake zijn van negatieve milieueffecten op dit
vlak. Bij de ontwikkeling dient rekening te worden gehouden met aanwezige cultuurhistorisch
waardevolle panden in de gebieden. Indien in Amboina ontwikkelingen plaatsvinden, dient
rekening te worden gehouden met het archeologisch waardevolle gebied ter plaatse.
Agritoerisme en ecolodges (kleinschalig)
Bij de ontwikkeling van agritoerisme en ecolodges dient landschappelijke inpassing het uitgangspunt te zijn. De ontwikkeling van agritoerisme is bedoeld om het kenmerkende kunukulandschap plaatselijk te voorzien van een passende, kleinschalige functie met als doelstelling om het bestaande kunukulandschap te behouden en te behoeden voor (verdere) verwaarlozing. Hierbij kan mogelijk de aanwezige bebouwing benut worden. Nieuwe bebouwing,
met name voor eventuele overnachting, kan eventueel worden gebouwd in authentieke stijl
('kunukuhuisjes'). Vanwege het kleinschalige karakter van het agritoerisme en de ecolodges
en de bijbehorende doelstelling zijn de negatieve effecten op het landschap naar verwachting
gering. Het agritoerisme biedt aan de bevolking en de toeristen de mogelijkheid om het
kenmerkende kunukulandschap te beleven. Aangezien het kunukulandschap echter een
kwetsbaar gebied betreft, dient een beoordeling per concrete ontwikkeling plaats te vinden,
waarbij de schaal van het totale gebied niet uit het oog wordt verloren. De ontwikkeling van
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agritoerisme kan, indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden, leiden tot landschaps- en natuurontwikkeling in de kunukus.

7.3.4. Dagrecreatie Lac
Cai (DR1) en Sorobon (DR3) bestaan vooral uit strandlandschap. Voor Kontiki (DR2) is
vooral sprake van een saliñalandschap (mangroves), dit geldt deels ook voor Sorobon. Bij de
herontwikkeling van de drie deelgebieden wordt vooral gebruikgemaakt van de bestaande
bebouwing. Op dit vlak zullen de landschappelijke effecten dan ook beperkt (maar wel
structureel van aard) zijn. Wel dient bij de herontwikkeling rekening te worden gehouden
met de landschappelijke waarden van het omliggende gebied. Gelet op de gevoeligheid van
het gebied is bij herontwikkeling nader onderzoek en een goed ontwerp noodzakelijk.
In de gebieden DR1 en DR3 zijn archeologische vindplaatsen aanwezig. Bij Cai (DR1) betreft
dit het gebied waar reeds bebouwing aanwezig is. Nader onderzoek is nodig om te voorkomen dat door de herontwikkeling archeologische waarden worden aangetast. Bij Sorobon
(DR3) is het archeologisch waardevolle gebied aan de zuidzijde aanwezig. Mogelijk dat herontwikkeling hierbij buiten het waardevolle gebied kan plaatsvinden.

7.3.5. Herontwikkeling monumentaal pand Karpata
Voor het behoud van het monumentele pand Karpata en vanuit cultuurhistorisch opzicht is
het zeer positief dat dit karakteristieke pand van een duurzame functie wordt voorzien. Momenteel is het pand in vervallen staat. Randvoorwaarde voor herontwikkeling is dat uit wordt
gegaan van de bestaande bebouwing en dat wordt aangesloten bij het bestaande landschappelijke beeld.

7.3.6. Bedrijventerreinen
Uitbreiding van de bedrijventerreinen
B1: luchthaven
De ontwikkeling van bedrijvigheid ten noorden van de luchthaven heeft nauwelijks effecten
op het landschap, aangezien dit gebied reeds verstoord is (bestaand stedelijk gebied). Het
gebied ten zuiden van de luchthaven behoort tot het Laag en Midden Terras (TL8 en
TM4/TM7). Het landschapstype TM4 is hierbij zeer waardevol. De realisatie van bedrijven in
dit gebied leidt tot aantasting van de aanwezige landschappelijke waarde. Door de ontwikkeling van bedrijvigheid wordt de rand van het stedelijk gebied verder opgeschoven in zuidelijke richting.
In het gebied zijn geen archeologische vindplaatsen aanwezig.
B2: uitbreiding locatie puinbreker
In het kenmerkende kunukulandschap wordt de locatie voor zware bedrijvigheid verder uitgebreid. Aangezien het grote, zware bedrijvigheid betreft, zullen naar verwachting bij het
verkavelen kenmerkende structuren en afwateringspatronen in ieder geval deels worden
verstoord/vernield. De uitbreiding zal vanaf enige afstand zichtbaar en hoorbaar zijn binnen
het voor het overige karakteristieke landelijke gebied. Dit is echter in de huidige situatie voor
de bestaande zware bedrijvigheid ook reeds het geval. De landschappelijke effecten zijn
daardoor relatief beperkt (ten opzichte van de realisatie van een nieuw bedrijventerrein). Op
de landschapsecologische vegetatiekaart zijn overigens geen bijzondere kenmerken voor dit
gebied opgenomen (TM9).
In het gebied zijn geen archeologische vindplaatsen aanwezig.

220903.14556.00

Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg

Landschap, archeologie en cultuurhistorie

93

B3: bedrijvigheid ten oosten van Tera Kora
De locatie B3 ligt deels in verstoord gebied en deels in middenterrassenlandschap (TM9). Dit
gebied maakt ook reeds deel uit van het kunukulandschap. Het is van belang om bij het verkavelen van het gebied kenmerkende structuren en afwateringspatronen niet te vernielen of
te veel te verstoren. Hiermee dient bij de ontwikkeling van het gebied rekening te worden
gehouden. Door de beoogde ontwikkeling wordt het aanwezige kenmerkende halfopen kunukulandschap met zijn gevarieerde vegetatiestructuur aangetast.
In het gebied zijn geen archeologische vindplaatsen aanwezig.
B4: uitbreiding bedrijvigheid rond Kaya Amsterdam
Deze uitbreiding ligt in een gebied dat tot het Laag en Midden Terras van Bonaire behoort.
Mogelijk dat een klein deel van de ontwikkeling het waardevolle landschapstype TM4 doorsnijdt. Gelet op de uitgave van kavels die hier reeds in de referentiesituatie heeft plaatsgevonden ten behoeve van bebouwing zijn de milieueffecten op het gebied van landschap echter toch beperkt.
Verplaatsing van de goederenhaven (H)
De verplaatsing van de goederenhaven naar de WEB-locatie heeft op de landzijde geen noemenswaardig landschappelijk effect: het gebied wordt in de huidige situatie ook al gebruikt
voor zware bedrijvigheid. Aan de zeezijde heeft de aanleg van de vrachtsteiger wel enig
effect: het uitzicht verandert. Aangezien het echter watergebonden activiteiten betreft en
gelet op de huidige bedrijfsactiviteiten ter plaatse is dit slechts een beperkt negatief effect.

7.3.7. Infrastructuur
Opwaarderen weg Santa Barbara Crown naar Rincon (I1)
Deze weg ligt in het best bewaard gebleven landschap van Bonaire. Het gebied is tevens
beeldbepalend voor het eiland. Door de beoogde ontwikkeling zullen meer toeristen gebruikmaken van de weg en dit landschap van Bonaire verder kunnen beleven. Aangezien een
bestaande weg wordt verhard zullen de landschappelijke effecten beperkt zijn.
Opwaardering weg Hato naar Kaya Amsterdam (I2) en weg Santa Barbara/Republiek naar Hato (I3)
Aangezien bestaande wegen worden opgewaardeerd binnen het bestaande stedelijke gebied
zullen de landschappelijke effecten beperkt zijn.

7.3.8. Overige ontwikkelingen
Rioolwaterzuivering
De definitieve rioolwaterzuivering wordt op enige afstand van het bebouwde gebied gerealiseerd en zal daardoor zichtbaar zijn in het landschap.
Zandstranden (S1 en S2)
De beoogde ontwikkeling betreft de herontwikkeling van bestaande stranden. Aangezien
langs de westkust van Bonaire op meerdere locaties (zoals Harbour village Beach, Flamingo
Beach, Bachelor's Beach) stranden aanwezig zijn, zullen de effecten van de beoogde ontwikkeling op het landschap beperkt zijn.
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7.4. Effecten scenario 2
7.4.1. Woningbouw buiten de bestaande contouren
W6: Woningbouw en verblijfsrecreatie in open gebied en langs kust tussen Rincon
en Kralendijk
Dit gebied behoort tot het Hoog en Midden Terras (TH1 en TM6). Beide landschapstypen
bestaan voor een belangrijk deel uit één van de twee primaire vegetatietypen van Bonaire.
Het is tevens beeldbepalend voor het eiland en speelt ook een belangrijke rol omdat het
langs de toeristenroute ligt. Teveel bebouwing langs deze in de volksmond geheten 'toeristenroute' zal ook de (landschappelijke) waarde van deze route aantasten. Zo is al een flink
deel van deze zuidelijke route aangetast (Sabadeco). Tegenover deze route liggen belangrijke duikplaatsen. Op Curacao is uit een onderzoek onder duiktoeristen gebleken dat ze veel
waarde hechten aan een onverstoorde kustgebied als ze gaan duiken.
Realisatie van recreatie in dit gebied leidt tot verdere aantasting van het beeldbepalende
landschap en de aantrekkelijkheid van de toeristenroute. Bovendien is vrij uitzicht op zee en
vrije toegang tot de kuststrook en stranden een behoudenswaardige kwaliteit in dit deel van
Bonaire. Verlies van vrij uitzicht en vrije toegang en aantasting van het beeldbepalende
landschap is dan ook een belangrijk negatief milieueffect.
Voorkomen dient te worden dat Kralendijk en Rincon als lintbebouwing aan elkaar wordt
geregen, waardoor de beleving van het landschap sterk achteruitgaat, zowel vanaf het
land/de weg als vanaf het water. Een van de kwaliteiten van Bonaire is juist dat belangrijke
delen van het landschap nog tamelijk ongerept zijn, dat er een duidelijke scheiding is tussen
bebouwd en onbebouwd gebied en dat de verschillende deelgebieden van het eiland elk een
eigen karakter (met bijbehorende landschappelijke kwaliteiten) hebben. Dit is een veelgeprezen kwaliteit van Bonaire die niet op alle Caribische eilanden nog aanwezig is. De ontwikkeling van dit gebied is vanuit landschappelijke oogpunt dan ook zeer ongewenst.
W7: Woningbouw en verblijfsrecreatie aansluitend aan Belnem/Lima
W7 ligt in een gebied dat tot het Midden Terras behoort en voor een belangrijk deel tot een
zeer waardevolle landschapseenheid op kalksteen behoort (TM4). Het gebied behoort net als
W5 tot de belangrijkste (grootste) van de twee TM4-locaties op Bonaire. Er komen zeer zeldzame inheemse plantensoorten voor. Het gebied is het belangrijkste gebied met oppervlakkige zoetwaterlichamen ('karstwater'). Dit wordt weerspiegeld door de aanwezigheid in het
gebied van vier grotten waarin veel water aanwezig is: Pos Caranja, Caranja grandi, Cueba
di Watapana en Pos Calbas. W7 ligt over Pos Caranja heen en de westelijke grens van W7
ligt heel dicht tegen Caranja grandi aan. Verder ligt de noordwestelijke grens van W7 heel
dicht aan tegen Pos Calbas en Kueba di Watapana.
De ontwikkeling van dit gebied is vanuit landschappelijk oogpunt niet gewenst.

7.4.2. Overige ontwikkelingen
I4: Aanleg rondweg
De aanleg van de rondweg doorkruist het bestaande kunukulandschap. Hiermee wordt het
kunukulandschap, dat in de betreffende zone nog ongerept is, aangetast. Mogelijk dat de
aanleg van de rondweg echter het agritoerisme en de Bonairelodges verder stimuleren,
waardoor het overgebleven kunukulandschap beter behouden kan blijven. In het tracé van
de rondweg dient rekening te worden gehouden met de archeologische vindplaats Wanapa
en dienen de heuvels ontzien te worden.
Randvoorwaarden golfbaan
Vanuit landschappelijk oogpunt is het bij de ontwikkeling van een golfbaan noodzakelijk om
in het ontwerp rekening te houden met de kenmerkende structuren en afwateringspatronen
van het bestaande landschap. Het ontwerp van de golfbaan moet passen in het Bonairiaanse
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landschap (een traditionele 'Engelse' golfbaan is niet gewenst). Tevens dient rekening te
worden gehouden met aanwezige archeologische waarden. Overigens zijn voor de aanleg
van de golfbaan mogelijk grote hoeveelheden diabaas noodzakelijk. Vanuit dit oogpunt
(landschappelijke gevolgen diabaaswinning, verwezen wordt naar paragraaf 7.3.1) is de
ontwikkeling van een golfbaan minder wenselijk. Uitgangspunt van de beoogde ontwikkeling
dient zo veel mogelijk een gesloten grondbalans te zijn.

7.5. Conclusie, prioritering ontwikkelingslocaties en randvoorwaarden
Conclusie
Op Bonaire zijn de belangrijkste aandachtspunten:
de aanwezigheid van een gevarieerd landschap met in het noordwesten een heuvellandschap, in het midden een terrassenlandschap en in het zuiden een vrij laag en vlak
landschap. Belangrijke beschermenswaardige landschappen betreffen dit heuvellandschap, het terrassenlandschap, het kenmerkende kunukulandschap en het landschap
van de zoutpannen;
de aanwezigheid van cultuurhistorisch waardevolle objecten (met name bebouwing
binnen Kralendijk en Rincon), het stadsgezicht Kralendijk en het dorpsgezicht Rincon;
de aanwezigheid van archeologisch waardevolle gebieden.
Prioritering ontwikkelingslocaties
Vanuit landschappelijke oogpunt geldt de volgende prioritering voor de ontwikkeling van de
verschillende woningbouwlocaties:
1.
W4: ten oosten van Tera Kora;
2.
W3: richting Lagun Hill, W5: afronding Belnem en W2: langs Kaya Corona;
3.
W1: omgeving Santa Barbara/Sabadeco.
Deze prioritering is tot stand gekomen vanwege de aan- of juist afwezigheid van belangrijke
landschappelijke waarden, kenmerkende landschapstypen en de mate waarin de landschappen bewaard zijn.
Randvoorwaarden ontwikkelingen
Bij nieuwe ontwikkelingen gelden de volgende randvoorwaarden op het gebied van landschap, cultuurhistorie en archeologie:
er dient, met name binnen het bestaand stedelijk gebied, rekening te worden gehouden
met aanwezige cultuurhistorisch waardevolle objecten, het stadsgezicht van Kralendijk
en het dorpsgezicht van Rincon;
er dient rekening te worden gehouden met archeologisch waardevolle gebieden;
er dient bij de verkaveling van gebieden rekening te worden gehouden met kenmerkende structuren en afwateringspatronen;
bij ontwikkelingen buiten het bestaand stedelijk gebied dienen het terrassenlandschap
en het kunukulandschap te worden beschermd. Voor het terrassenlandschap gaat het
vooral om het gebied tussen Kralendijk en Rincon en het gebied rondom Lima;
bebouwing van de heuvels van Bonaire is vanuit landschappelijke oogpunt ongewenst;
er dient rekening te worden gehouden met de landschappelijke gevolgen van diabaaswinning (afgraven heuvels);
voor de beleving van het landschap en de kust is het van belang dat stranden vrij toegankelijk moeten blijven voor het publiek. Ook moet vrij uitzicht vanaf openbaar terrein
op zee zoveel mogelijk in stand worden gehouden. Dit is zeer belangrijk aangezien in de
huidige situatie de publieke toegankelijkheid en het vrije uitzicht onder andere rondom
Kralendijk ('windows to the sea') al erg beperkt is of vrijwel afwezig.
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8.1. Toetsingskader
Op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid is er geen specifiek toetsingskader dat
ruimtelijk relevant is.

8.2. Huidige situatie en autonome ontwikkeling
8.2.1. Huidige situatie
Bereikbaarheid gemotoriseerd verkeer
Het huidige wegennet wordt gevormd door de hoofdwegen tussen de verschillende steden.
De belangrijkste hoofdwegen zijn de weg van Belnem via Kralendijk naar Rincon langs de
kust en de weg van Rincon naar Kralendijk via het binnenland. Veel wegen zijn nog onverhard, zowel in het bestaand stedelijk gebied1) als in het buitengebied2). De meeste
(hoofd)wegen hebben geen fiets- en/of voetgangersvoorzieningen. In het centrum van Kralendijk zijn de wegen vaak smal en in twee richtingen begaanbaar. Dit leidt tot opstoppingen
en verkeersonveilige situaties. De boulevard is deels een eenrichtingsstraat.
De huidige maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bedraagt 40 km/h en buiten de bebouwde kom 60 km/h.
Verkeersafwikkeling
Door de huidige verkeersstructuur wordt al het noord-zuidverkeer in Kralendijk via het centrum afgewikkeld. Dit zorgt voor een aanzienlijke verkeersdruk in het centrum en de ontsluitende wegen. In de huidige situatie kan het wegennet het verkeersaanbod net verwerken. Tijdens de spitsuren ontstaat op sommige punten echter filevorming. Onderstaand zijn
enkele belangrijke knelpunten in de verkeersafwikkeling genoemd:
de bocht in de Kaya Korona van/naar het centrum van Kralendijk is door het vrachtverkeer niet in een keer te nemen. Dit leidt tot opstoppingen op een belangrijke hoofdader;
de weg naar Rincon is incidenteel bij langdurige en hevige regen onbegaanbaar.
De meeste werkgelegenheid bevindt zich in Kralendijk en omgeving. Het woon-werkverkeer
begeeft zich in de ochtend dan ook voornamelijk van Rincon naar Kralendijk en op het einde
van de dag van Kralendijk naar Rincon. Deze concentratie zorgt voor drukte op de betreffende specifieke wegen van het hoofdwegennet. Er is echter nog geen sprake van noemenswaardige filevorming.
In Rincon doen zich geen noemenswaardige problemen voor op het gebied van verkeersafwikkeling.
1) Om een beeld te geven: in de wijk Antriol is het aandeel onverharde wegen 48%, in de wijk Tera Cora 24% (Bron:
Stofonderzoek Bonaire, 2009).
2) Bonaire heeft in totaal 70 km aan verharde hoofdwegen in het buitengebied. De rest is onverhard (Bron:
Stofonderzoek Bonaire, 2009).
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Bereikbaarheid langzaam verkeer
De bereikbaarheid voor het langzaam verkeer is niet goed, omdat langs de meeste
(hoofd)wegen geen fiets- of voetpaden zijn gelegen. Dit is vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid ongewenst. Het aantal fietsers op Bonaire is echter gering, mede vanwege de verkeersonveilige verkeerssituatie en kwetsbaarheid van fietsers, maar ook vanwege de aanwezige cultuur (fietsen heeft geen status). Delen van Kralendijk en Rincon zijn wel voorzien van
voetpaden.
Bereikbaarheid openbaar vervoer
In de huidige situatie zijn er geen vaste halteplaatsen voor het openbaar vervoer. Er is eveneens geen tijdschema, 'als er 1 keer per dag een bus rijdt is dit veel'. Omdat de auto een
geliefd vervoermiddel is, is de vraag naar openbaar vervoer ook gering.
Parkeren
In het centrum van Kralendijk zijn enkele (kleine) parkeerterreinen aanwezig. Voor het overige is er vooral sprake van langsparkeren. In de huidige situatie zijn knelpunten ten aanzien
van parkeren gesignaleerd in het centrum. Dit is ook het geval bij (geclusterde) voorzieningen zoals winkels in woonwijken die verkeer aantrekken. Hier zijn te weinig parkeerplaatsen
aanwezig.

Parkeerdruk in het centrum (bron: werkgroep verkeer)
Verkeersveiligheid
Door het ontbreken van fiets- en voetpaden langs belangrijke bestaande wegen is de verkeersveiligheid niet overal gewaarborgd. De meeste aanrijdingen vinden dan ook plaats op
straten en kruispunten. De ongevallencijfers laten tussen 1997 en 2003 vooral ongevallen
met uitsluitend materiële schade zien. Na 2003 waren er ook ongelukken met een dodelijke
afloop.

8.2.2. Autonome ontwikkelingen
Optimaliseren huidig hoofdwegennet
Om het verkeer ook in de toekomst goed te kunnen blijven afwikkelen moet een aantal aanpassingen aan het wegennet plaatsvinden:
oplossen van verkeersknelpunten door bijvoorbeeld de aanleg van rotondes of wijziging
van voorrang; de betreffende rotondes zijn momenteel reeds deels aangelegd;
veel krappe straten waar in de huidige situatie tweerichtingverkeer geldt eenrichtingsverkeer maken (zoals de Kaya Sabana);
instellen 30 km/h-zones in de woonwijken;
bepalen van routes voor het zwaar/gevaarlijke stoffen verkeer;
het in goede onderhoudstoestand brengen van het huidige wegennet;
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verbeteren van het parkeren: het huidige aantal parkeerplaatsen is niet genoeg voor de
toekomst. Daarom zullen meer (invalide) parkeerplaatsen aangelegd worden. Ook wordt
gedacht aan het instellen van blauwe zones in het centrumgebied. Eveneens is het streven om een parkeergarage aan te leggen nabij het kruispunt Kaya B. Croes/Abraham
Boulevard en een parkeerhaven voor tourbussen en taxi's. Bij toekomstige ontwikkelingen dient voldoende eigen parkeerruimte aangelegd te worden. Bonaire stelt momenteel een parkeernota op;
Bonaire streeft ernaar om fietspaden van Belnem en Hato naar het centrumgebied aan
te leggen om het fietsnetwerk te verbeteren. Ook wordt gedacht aan het aanleggen van
fietspaden en wandelroutes in het buitengebied voor het recreatieve verkeer;
voor het verbeteren van de verkeersveiligheid langs hoofdwegen vormt het aanleggen
van fiets- en voetpaden langs deze wegen een aandachtspunt.

Door deze ontwikkelingen zal de verkeersafwikkeling op sommige locaties verbeteren,
evenals de verkeersveiligheid.

8.3. Effecten scenario 1
8.3.1. Toename verkeersdruk algemeen
Door de mogelijke ontwikkelingen zal de verkeersdruk op Bonaire toenemen. Door de eerdergenoemde maatregelen om het huidige hoofdwegennet te optimaliseren, zal het verkeer
ook in de toekomst goed afgewikkeld kunnen worden. In de huidige situatie doen zich vooral
in het centrum van Kralendijk afwikkelingsproblemen voor door het ontbreken van een goede
noord-zuidverbinding. Indien hier geen oplossing voor wordt gevonden, zullen deze problemen zich blijven voordoen. De ontwikkelingen binnen het centrum en in de gebieden aansluitend aan het bestaand stedelijk gebied zullen deze afwikkelingsproblemen alleen maar
versterken. Onderzoek naar de verkeersintensiteiten en de draagkracht van het huidige
hoofdwegennet is noodzakelijk om de effecten kwantitatief te kunnen beoordelen.

8.3.2. Woningbouwontwikkelingen
Binnen contouren Kralendijk en Rincon
Binnen de contour van Kralendijk kunnen in de toekomst 1.500 woningen gerealiseerd worden. Dit zal leiden tot extra verkeer en van invloed zijn op de bereikbaarheid. De verkeersgeneratie van de nieuwe woningen zal maximaal circa 12.300 mvt/werkdagetmaal1) bedragen. Hierbij is uitgegaan van een kencijfer van 8,2 mvt/werkdagetmaal per woning. Dit cijfer
is afkomstig uit publicatie 256 van het CROW, het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Deze cijfers zijn ingedeeld naar woonmilieutype
voor de Nederlandse steden en dorpen. Omdat Bonaire een lager autobezit per inwoner kent
dan Nederland, maar geen tot matig openbaar vervoer en weinig fietsverkeer is uitgegaan
van het hoogste kencijfer.
Binnen de contouren van Rincon zijn 300 woningen mogelijk, wat zal leiden tot
2.460 mvt/etmaal.
Zoals eerdergenoemd zullen de ontwikkelingen binnen het centrum van Kralendijk de verkeersafwikkeling niet ten goede komen.

1) Aantal motorvoertuigen per dag (etmaal van een werkdag), afgerond op 50-tallen.
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In lobben aansluitend aan de contour van Kralendijk
In scenario 1 zijn 5 ontwikkelingslocaties voor woongebieden opgenomen, waar de overige
1.200 woningen buiten het bestaande stedelijk gebied moeten worden gerealiseerd. Niet alle
5 ontwikkelingslocaties hoeven te worden ingevuld om de bevolkingsgroei op te kunnen vangen. De totale verkeersgeneratie van de bouw van 1.200 woningen bedraagt 9.850 mvt/etmaal. Onderstaand wordt per ontwikkelingslocatie ingegaan op de verkeersgeneratie,
uitgaande van de woningaantallen zoals genoemd in hoofdstuk 2.
W1: omgeving Santa Barbara/Sabadeco
Het maximale extra verkeer ten gevolge van woningbouwontwikkelingen in dit gebied, uitgaande van 1.350 woningen bedraagt 11.500 mvt/etmaal. Door de aanleg van nieuwe wegen en de opwaardering van bestaande wegen rondom dit gebied zijn geen problemen in de
verkeersafwikkeling te verwachten.
W2: langs Kaya Korona
De verkeersgeneratie van 650 woningen bedraagt 5.350 mvt/etmaal. De locatie ligt aan de
Kaminda Gurubu, de weg van Rincon tot de kleine woonkern, waardoor de bereikbaarheid
goed is.
W3: richting Lagun Hill
Het extra verkeer ten gevolge van deze ontwikkelingslocatie zal ontsloten worden door de
Kaminda Lagun, dit komt de bereikbaarheid ten goede. De verkeersgeneratie bedraagt
7.216 mvt/etmaal.
W4: ten oosten van Tera Kora
De bereikbaarheid van de ontwikkelingslocatie is goed. Het extra verkeer ten gevolge van de
ontwikkeling bedraagt 2.870 mvt/etmaal. Dit zal niet tot problemen leiden.
W5: afronding Belnem
Deze locatie is gelegen langs de Kaya ir. Randolf Statius van Eps en kent daarmee een goede
bereikbaarheid. De verkeersgeneratie bedraagt 6.150 mvt/etmaal.
Prioritering woningbouwlocaties in de lobben
De uitbreiding in de lobben is gunstiger ten aanzien van uitbreiding binnen de contour. Dit
omdat binnen het centrum de verkeersdruk al in de huidige situatie groot is door het ontbreken van een goede noord-zuidverbinding. De ontwikkelingslocaties onderscheiden zich verder
niet ten aanzien van de verkeersdruk en bereikbaarheid. Hierop vormt de locatie W1 (omgeving Santa Barbara/Sabadeco) een uitzondering door de gunstige ligging langs nieuwe en
geoptimaliseerde wegen.

8.3.3. Verblijfsrecreatie en dagrecreatie
R1: in het aangewezen gebied
Deze ontwikkeling betreft de realisatie van nieuwe verblijfsrecreatie en dagrecreatie langs de
kuststrook ten noorden van Hato. De ontwikkeling is gelegen langs de weg van Santa Barbara Crown naar Rincon. Deze weg zal worden verbreed en verhard, dit komt de bereikbaarheid van het gebied ten goede. Door de realisatie van de diverse voorzieningen zal de verkeersdruk op deze weg echter wel toenemen.
R2: binnen de contour
Door de realisatie van de diverse voorzieningen zal de verkeersdruk toenemen. Dit kan leiden tot problemen in de verkeersafwikkeling op punten waar het in de huidige situatie al
redelijk druk is.
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Agritoerisme of ecolodges buiten de contour
De ontwikkeling zal extra verkeer genereren op de ontsluitende wegen. Gelet op de kleinschaligheid van de betreffende ontwikkelingen (15 kleinschalige accommodaties) zal deze
verkeersgeneratie beperkt zijn. Dit zal op de bestaande (zand)wegen buiten de contour niet
tot problemen in de verkeersafwikkeling leiden.

8.3.4. Dagrecreatie Lac
De bestaande dagrecreatieve voorzieningen zijn verouderd en zullen opgeknapt worden. De
bebouwing mag hierbij slechts zeer beperkt worden uitgebreid. Deze uitbreidingen zullen,
gelet op de aantrekkelijkheid van het gebied en de toename van het aantal toeristen op het
eiland, in enige mate leiden tot extra verkeer. De ontwikkelingen zullen echter niet tot problemen in de verkeersafwikkeling leiden. De bereikbaarheid van de stranden blijft net als in
de huidige situatie goed.

8.3.5. Herontwikkeling monumentaal pand Karpata
Door deze herontwikkeling zullen meer toeristen aangetrokken worden. Dit zal echter geen
noemenswaardig effect hebben op de bereikbaarheid.

8.3.6. Bedrijventerreinen
Uitbreiding van de bedrijventerreinen
B1: luchthaven
Bij deze ontwikkeling wordt uitgegaan van de verplaatsing van de terminal en de commerciële voorzieningen. Door de herontwikkeling aan de noordzijde zal het verkeer zich verplaatsen. De ontsluiting van de locatie is goed te noemen, zodat de bereikbaarheid ook goed zal
blijven.
B2: uitbreiding locatie puinbreker
De uitbreiding van zware bedrijvigheid zal leiden tot extra verkeer. Dit zal echter niet tot
problemen ten aanzien van de bereikbaarheid leiden. De locatie wordt ontsloten door middel
van een zandweg. Verharding van deze zandweg ten behoeve van het zwaar verkeer behoort
tot de mogelijkheden, maar is vanuit verkeerskundig oogpunt momenteel geen prioriteit,
gelet op het geringe aantal onwonenden (enkele kunukus) en de grote investering die hiermee gemoeid is.
B3: bedrijvigheid ten oosten van Tera Kora
Ook bij deze ontwikkeling zal de uitbreiding van zware bedrijvigheid leiden tot extra verkeer.
De ontsluiting van de locatie is goed te noemen, waardoor geen problemen in de verkeersafwikkeling te verwachten zijn. Wel gaat het vrachtverkeer langs de woonwijk, de uitbreiding is
dan ook minder gewenst. Bij aanleg van de goederenhaven op de WEB-locatie kan het bedrijventerrein echter juist voor een beperking van het aantal vrachtbewegingen elders in
Kralendijk zorgen.
B4: uitbreiding bedrijvigheid rond Kaya Amsterdam
De uitbreiding van lichte bedrijvigheid zal leiden tot extra verkeer. Met name het vrachtverkeer vanaf de luchthaven zal dan via de bestaande kern richting B4 moeten worden afgewikkeld. Overigens is het aandeel vrachtvervoer vanaf de luchthaven relatief beperkt: de
meeste vracht wordt via schepen aangevoerd. Bij opwaardering van de weg tussen Kaya
Amsterdam en Hato (I2, zie onder 8.3.7) is de bereikbaarheid goed te noemen.
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Verplaatsing van de goederenhaven
De voorkeurslocatie voor de goederenhaven betreft de WEB-locatie. Het achterlandtransport
van het WEB-terrein naar de belangrijkste bestemmingen loopt langs vrij drukke wegen1). Zo
zal het vrachtverkeer van de goederenhaven naar Kaya Industria worden afgewikkeld via de
drukke Kaya Korona en zal deze de bocht in de Kaya Korona van/naar het centrum van Kralendijk passeren. Doordat deze bocht voor het vrachtverkeer vaak niet in een keer is te nemen, vinden in de huidige situatie reeds opstoppingen plaats. De toename van het vrachtverkeer vanaf de goederenhaven zal dit knelpunt verergeren.
Bij ontwikkeling van bedrijventerrein B4 in de directe omgeving van de nieuwe goederenhaven kunnen havengebonden bedrijven zich ter plaatse vestigen, waardoor het aandeel
vrachtverkeer vanaf de goederenhaven door het centrum van Kralendijk op termijn af kan
nemen en de impact van het vrachtverkeer wordt teruggedrongen. Dit effect zal echter pas
op de langere termijn optreden.

8.3.7. Infrastructuur
Het betreft hier de verbetering van bestaande infrastructuur.
Opwaarderen weg Santa Barbara Crown naar Rincon (I1)
Deze ontwikkeling houdt een beperkte verbreding en het verharden van de weg in. De bereikbaarheid van en naar Rincon zal hierdoor verbeteren. Tevens zal het verharden van deze
weg naar verwachting leiden tot een fundamentele verandering van de verkeersstromen: het
verkeer (ook vrachtverkeer) van en naar Rincon zal in hoofdzaak gebruikmaken van deze
weg in plaats van de bestaande weg (oostzijde Bonaire) naar Rincon. Hierdoor zullen naar
verwachting de verkeersstromen langs de wijken Hato en Sabadeco toenemen en langs de
wijk Noord Salina afnemen.
Om te voorkomen dat de verharde weg als 'racebaan' gebruikt wordt en sprake is van verkeersonveilige situaties dienen bij verharding van deze weg aanvullende verkeersmaatregelen genomen worden. Ook kunnen maatregelen worden getroffen om het bestaande vrachtverkeer over de bestaande ontsluitende weg af te wikkelen.
Opwaarderen weg Hato naar Kaya Amsterdam (I2)
Het opwaarderen van de weg tussen Kaya Amsterdam en Hato (aanbrengen verharding)
komt de bereikbaarheid ten goede. Met het opwaarderen van deze weg zal met name de
kustweg worden ontlast.
Opwaarderen weg Santa Barbara/Republiek naar Hato (I3)
Met het opwaarderen van de weg Santa Barbara/Republiek naar Hato zal de weg beperkt
worden verbreed en worden verhard. Hierdoor zal de verbinding met de kust worden verbeterd.

8.3.8. Overige ontwikkelingen
Rioolwaterzuivering
Net als in de autonome ontwikkeling (tijdelijke voorziening) zal met behulp van tankwagens
de inhoud van de septic tanks van de bebouwing die niet aan is gesloten op de riolering worden ingezameld. Er is dan ook sprake van een toename van het vrachtverkeer op de route
naar deze voorziening. Deze zal echter naar verwachting niet toenemen ten opzichte van de
autonome situatie.

1

Het grootste deel van het vrachtverkeer vanaf de huidige goederenhaven gaat in de huidige situatie naar de Kaya
Industria (50%), terwijl 40% naar supermarkten en hotels gaan (en 10% naar overige bestemmingen, waaronder
betoncentrale Santa Clara). Bij verplaatsing van de goederenhaven zal dit beeld alleen veranderen indien het
bedrijventerrein B4 ontwikkeld zal worden.
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Zandstranden
Door de aanleg van de zandstranden zal dit meer verkeer naar de kust trekken. Beide locaties (S1 en S2) hebben een goede ontsluiting, mede door de verbetering van de weg naar de
kust bij de noordelijke locatie.

8.4. Effecten scenario 2
8.4.1. Woningbouw buiten de bestaande contouren
W6: Woningbouw en verblijfsrecreatie in open gebied en langs kust tussen Rincon
en Kralendijk
Deze ontwikkeling betreft de realisatie van nieuwe woningbouw en verblijfsrecreatie. De weg
van Santa Barbara Crown naar Rincon zal worden verbreed en verhard, dit komt de bereikbaarheid van het gebied ten goede. Door de realisatie van de diverse voorzieningen zal de
verkeersdruk op deze weg echter wel toenemen.
W7: Woningbouw en verblijfsrecreatie aansluitend aan Belnem/Lima
Door de nieuwe ontwikkelingen zal de verkeersdruk op de ontsluitende wegen toenemen. De
bereikbaarheid van het gebied zal echter voldoende gewaarborgd blijven.

8.4.2. Overige ontwikkelingen
I4: Aanleg rondweg
Deze ontwikkeling betreft de aanleg van een rondweg van Belnem richting Kaminda Rincon
met aftakkingen naar de verschillende wijken. Door de aanleg van de rondweg wordt het
probleem van het ontbreken van een goede noord-zuidroute verholpen. De rondweg draagt
hiermee dan ook bij aan het verminderen van de verkeersdruk in (het centrum van) Kralendijk. Nader onderzoek zal de noodzaak van een dergelijke rondweg moeten aantonen. De
aanleg van de rondweg speelt een belangrijke rol in het terugdringen van het vrachtverkeer
van de nieuwe goederenhaven op de WEB-locatie richting het centrum van Kralendijk.
Realisatie golfbaan en verblijfrecreatie
De realisatie van een golfbaan en verblijfsrecreatie zal extra verkeer genereren op de ontsluitende wegen. Dit zal binnen en buiten de contour niet tot problemen in de verkeersafwikkeling leiden.

8.5. Conclusie, prioritering ontwikkelingslocaties en randvoorwaarden
Conclusie
Op Bonaire zijn de belangrijkste aandachtspunten voor verkeer:
het optimaliseren van het hoofdwegennet door middel van het oplossen van verkeersknelpunten;
het in goede onderhoudstoestand brengen van het huidige wegennet;
het verbeteren van het parkeren, het huidige aantal parkeerplaatsen is niet genoeg voor
de toekomst;
het verbeteren van de verkeersveiligheid langs de hoofdwegen;
op dit moment kan het wegennet het verkeersaanbod net verwerken.
Prioritering ontwikkelingslocaties
Vanuit verkeer is de volgende prioriteringslocaties aan te wijzen:
1.
W1 (omgeving Santa Barbara/Sabadeco);
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2.

W2 (langs Kaya Korona), W3 (richting Lagun Hill), W4 (ten oosten van Tera Kora) en
W5 ( afronding Belnem).
Deze prioritering is tot stand gekomen doordat gekeken is naar de ligging van de verschillende locaties aan ontsluitende wegen.
Randvoorwaarden ontwikkelingen
Bij nieuwe ontwikkelingen gelden de volgende randvoorwaarden op het gebied van verkeer:
er bij het ontwikkelen van nieuwe gebieden binnen de contour aandacht te zijn voor de
hogere verkeersdruk in het centrum van Kralendijk;
er dienen bij voorkeur verharde wegen aangelegd te worden om de ontwikkelingslocaties te ontsluiten;
het vrachtverkeer dient uit het centrum geweerd te worden;
bij (grootschalige) ontwikkelingen is onderzoek naar de draagkracht van het hoofdwegennet gewenst om te bezien of het hoofdwegennet het toekomstige verkeersaanbod
aan kan.
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9. Kwaliteit leefomgeving

9.1. Toetsingskader
Luchtkwaliteit en geur
In het Eindrapport milieunormen Nederlandse Antillen zijn milieunormen opgenomen op het
gebied van lucht en geluid, water en afval. Deze normen worden vastgelegd in diverse
Lands- en Eilandsbesluiten. In deze SMB zal vooral in worden gegaan op ruimtelijk relevante
milieuaspecten en bijbehorende milieunormen1).
Voor luchtkwaliteit zijn voor verschillende stoffen normen opgenomen voor de buitenlucht
('op straat', oftewel immissienormen). Hierbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk langs
wegen met name de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof (jaaren daggemiddelde) van belang. De normen voor de meest relevante stoffen zijn in de volgende tabel aangegeven.
Tabel 9.1 Voorgestelde normen luchtkwaliteit en geur
stof

tijdgemiddelde

norm 2010

norm 2020

fijn stof (TSP)

jaar

75 μg/m³

75 μg/m³

dag

150 μg/m³

150 μg/m³

fijn stof (PM10)

jaar

50 μg/m³

20 μg/m³

fijn stof (PM2,5)

jaar

35 μg/m³

10 μg/m³

stikstofdioxide (NO2)

jaar

100 μg/m³

40 μg/m³

1 uur

200 μg/m³

200 μg/m³

max. 3 geureenheden/m³

max. 1 geureenheden/m³

dag

geur

150 μg/m³

50 μg/m³

Ook op het gebied van geluid worden normen voorgesteld (zie tabel 9.2).
Tabel 9.2 Voorgestelde normen voor geluid (in dB(A))
gebiedstypen

dag

avond & nacht

landelijke omgeving, stille recreatie, herstellingsoorden

45

40

buiten het stadsgebied, weinig verkeer

50

45

stadsgebied en bebouwde kom

55

50

nabij hoofdwegen, in stadsgebied met enkele bedrijven

60

55

stadscentrum met woon- en werkfuncties

65

60

industriegebied

70

65

1) De voor u liggende SMB behoort als onderbouwing bij het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB). Het accent
van deze SMB is dan ook gericht op de ruimtelijke milieueffecten van ruimtelijke ontwikkelingen.
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Luchthaven
Voor de luchthaven gelden obstakelvrije zones en hoogtebeperkingen (vanwege radarverstoring, maar ook veiligheid). De hoogtebeperking die voor het hele eiland geldt, is dat er boven
45 m vanaf de landingsbaan niet gebouwd mag worden1). Er gelden geen specifieke normen
voor externe veiligheid en geluid.

9.2. Huidige situatie en autonome ontwikkeling
9.2.1. Bedrijvigheid
Algemeen
Op Bonaire zijn verschillende bedrijven aanwezig. De bedrijvigheid op het eiland is in het
algemeen 'licht' van aard. Dit zijn bedrijven die relatief weinig milieuhinder veroorzaken.
Hierbij valt te denken aan handelsbedrijven, garagebedrijven en bouwbedrijven. Het eiland
kent vanwege zijn omvang weinig productiebedrijven of chemische industrie. Op Bonaire zijn
ook enkele 'zware' bedrijven aanwezig: bedrijven die veel milieuhinder voor de omgeving
kunnen veroorzaken. Dit zijn:
luchthaven;
vuilstortplaats;
steenbreker;
olieoverslag en opslag van olie/gas;
zoutwinningsbedrijf.
De zware bedrijven zijn in het algemeen op enige afstand van woonbebouwing gelegen. De
steenbreker, vuilstortplaats en olieoverslag liggen hierbij buiten de kernen (buitengebied). In
de volgende alinea's wordt specifiek op deze bedrijven ingegaan.
De overige (vaak lichte) bedrijven zijn aanwezig op bedrijventerreinen of in de verschillende
wijken tussen andere bebouwing. De verschillende bedrijventerreinen zijn:
bedrijventerrein rondom Kaya Industria;
bedrijventerrein bij de wijk Hato;
bedrijvenstrook langs de Kaya Amsterdam;
Tevens liggen verspreid tussen de overige bestaande bebouwing eveneens verschillende
bedrijven. Dit zijn vaak (kleinschalige) autoreparatiebedrijven. Reparatie vindt hierbij vaak in
de buitenlucht plaats.
Bestaand milieubeleid voor bedrijven
Voor Bonaire is een hinderverordening van kracht. Deze algemene milieuverordening vormt de 'kapstok'
voor de verdere uitvoering van milieubeleid gericht op bedrijven. De uitvoering van dit beleid wordt
stapsgewijs ingevuld. Het eiland wil het instrumentarium voor het beperken van de milieubelasting van
bedrijven verstevigen. Momenteel trekt Bonaire op in een traject met de gemeente Breda om hindervergunningen op te stellen voor de bedrijven. Hierbij wordt uiteraard de Bonairiaanse situatie niet uit het
oog verloren. Hindervergunningen zijn vereist voor de energiecentrale, het windturbinepark, de
luchthaven, het op- en overslaan van meer dan 100 m³ aardolieproducten en voor stookinstallaties
groter dan 1 megawatt (Ecopower, Radio Nederland Wereldomroep, Trans World Radio). Voor kleinere
bedrijven die weinig milieuhinder veroorzaken zijn hindervergunningen niet nodig. Het opstellen van
algemene regels waar deze bedrijven zich aan moeten houden is voldoende. Voor garagebedrijven zijn
deze algemene regels al van kracht. Voor benzinetankstations zijn regels in voorbereiding.

1) De landingsbaan ligt op 6 m hoogte, dus geldt een hoogtebeperking van 51 m.
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Luchthaven
Op Bonaire ligt ten zuiden van Tera Kora de luchthaven Flamingo Airport Bonaire. Vluchten
vanaf deze luchthaven vinden plaats naar verschillende locaties in Zuid-, Noord- en MiddenAmerika, naar Nederland en andere eilanden in het Caribische gebied.
Ten noorden van de luchthaven is een resort aanwezig. Ten zuiden ligt langs de E.E.G.-boulevard ook verblijfsrecreatie. Meer landinwaarts is aan deze zijde woonbebouwing aanwezig.
De milieuaspecten die bij de luchthaven op ruimtelijk vlak een relevante rol spelen zijn geluid
en externe veiligheid (= gevaar). De opslag van kerosine is aan de noordwestzijde van de
luchthaven aanwezig, aan het begin van de landingsbaan. Bevoorrading van brandstof vindt
per schip plaats: hiervoor is een leiding richting zee aanwezig en een aanlegplaats voor een
schip. Proefdraaien van motoren vindt ten oosten van de parkeerterreinen plaats. Dit gebeurt
via zelfregulering. Dat wil zeggen dat daar momenteel geen beleid of regelgeving voor is.
Geluidshinder voor de omgeving wordt zo veel mogelijk beperkt door het maken van afspraken over aanvliegroutes.
Vuilstortplaats
In het buitengebied aan de oostzijde van het eiland is een vuilstortplaats aanwezig (landfill).
In het verleden vond geen scheiding van afval plaats. Inmiddels gebeurt dat deels wel voor
autowrakken, witgoed, accu's, autobanden, puin en glas. Een deel van de landfill is bedekt
met een (zeer) dunne leeflaag, waarbij het afval nog zichtbaar is. Er is geen bodemdeklaag
of een andere vorm van afscherming aanwezig om het lekken van afvalstoffen richting bodem en grondwater te voorkomen. In 1996 is onderzocht of er uitspoeling plaatsvond in het
grondwater. Dat was niet het geval. Monitoring vindt niet plaats.
Steenbrekers
Op Bonaire zijn verschillende steenbrekers/puinbrekers gevestigd. Een daarvan is inmiddels
verplaatst naar een locatie in de kunukus. Hiermee wordt milieuhinder voor bewoners in de
omgeving (met name stofhinder) voorkomen. Langs de Kaya Linda is nog een stonecrusher
aanwezig (in een bestaande woonwijk), evenals bij de asfaltcentrale. Hier is sprake van hinder voor de omgeving.
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Olie- en dieselopslag/overslag
Aan de noordwestzijde van het eiland ligt BOPEC (Bonaire Petroleum Corporation). Dit bedrijf
slaat olie over dat van de booreilanden naar onder andere de Verenigde Staten vervoerd
wordt. Het gaat om gemiddeld 20 tankers per maand, waaronder de grootste van de wereld1). Bij dit bedrijf is externe veiligheid (= gevaar) een belangrijk milieuaspect. Voor het
bedrijf is een rampenbestrijdingsplan aanwezig2).
Bij de wijk Hato is op dit moment nog de dieselopslag van WEB aanwezig. Dit onderdeel van
WEB zal verhuizen naar een locatie in de omgeving van BOPEC. De olieopslag van Bonoil
blijft wel op de huidige locatie naast de wijk Hato liggen. Ook bij WEB en Bonoil speelt het
aspect externe veiligheid een relevante rol.
Zoutwinning
Het zuidelijk deel van het eiland is ingericht voor natuurvriendelijke zoutwinning. Zeewater
wordt in zoutpannen gelaten. In de zoutpannen verdampt het water en er blijft (uiteindelijk)
zout over. In de omgeving van de zoutwinning is geen woonbebouwing aanwezig.

9.2.2. Overige externe veiligheid (gevaar)
Buiten de opslag van verschillende gevaarlijke stoffen (BOPEC, een deel van WEB, Bonoil,
kerosineopslag luchthaven) zijn er op het eiland geen relevante bronnen van externe veiligheid (zoals leidingen) aanwezig. Wel worden de gevaarlijke stoffen van en naar de bedrijven
voor een groot deel over de weg vervoerd. Gelet op de verkeersstructuur van Bonaire, vindt
dit vervoer onder andere langs woningen plaats.
Op het eiland is een aantal benzinetankstations gelegen. Hier wordt benzine en diesel verkocht. Verkoop van lpg vindt niet plaats.

9.2.3. Luchtkwaliteit en stofhinder
Uit het Stofonderzoek 2009 blijkt dat op Bonaire sprake is van stofoverlast. Deze wordt veroorzaakt door geiten (die veroorzaken door overbeweiding landdegradatie3) en winderosie),
intensief verkeer over onverharde wegen en stofproducerende bedrijvigheid zoals steenbrekers en de asfaltcentrale4). De grootste stofproducent is verkeer op onverharde wegen. Hierbij is van invloed dat het aantal motorvoertuigen in de periode 2002-2007 behoorlijk is toegenomen5).
Over het algemeen heeft Bonaire een goede luchtkwaliteit vanwege de afwezigheid van
zware industrie (zoals petrochemie en staal) en vanwege een lage achtergrondbelasting van
buurlanden. Bonaire kent wel een aanvoer van mineraalstof uit de Sahara, vooral tijdens het
orkaanseizoen (mei-oktober). Aangenomen wordt dat de voorgestelde normering voor PM10
(50 μg/m³ per dag in 2020) wordt overschreden op dagen met Saharastof.
Het is waarschijnlijk dat naast de onverharde wegen en steenbrekers de voorgestelde normen voor PM10 en PM2,5 ruim worden overschreden. Ook de dagnorm voor TPS fijn stof wordt
in enige mate langs deze bronnen overschreden.
Over de concentraties van overige stoffen zijn voor Bonaire geen gegevens bekend. Gelet op
de naar verwachting lage achtergrondconcentratie, het beperkte aandeel zware industrie op
1) Bron: Milieubeleidsplan 2003-2007.
2) Bron: Quick Scan Veiligheid Bonaire, St. Eustacius en Saba (BES), Ministerie van VROM, 2008.
3) Tegenwoordig wordt landdegradatie ook veroorzaakt door verwaarlozing van het agrarisch landschap omdat de
kunukus in onbruik raken.
4) Mensen in de omgeving van de stonecrusher geven aan zeer veel overlast van stof te ondervinden (Bron:
stofhinderonderzoek 2010).
5) In 2007 gebruikten 15.000 mensen op Bonaire ongeveer 8.000 motorvoertuigen, een toename van 40% ten
opzichte van 2002 (Bron: stofhinderonderzoek 2010).
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het eiland en de relatief beperkte hoeveelheid verkeer is de verwachting dat de luchtkwaliteit
op Bonaire voor deze stoffen goed zal zijn.

9.2.4. Bodemverontreiniging
Er is weinig bekend over eventueel aanwezige bodemverontreiniging op Bonaire. Zoals reeds
eerder aangegeven, is de bodem van de landfill niet beschermd tegen het lekken van afvalstoffen. Een deel van de aanwezige bedrijven (garagebedrijven, benzinetankstations) heeft
afgewerkte olie en minerale smeer- en systeemolie als restproduct1). Uit een 'quickscan' bij
garagebedrijven blijkt dat de meeste garages een redelijk ordelijke bedrijfsvoering hebben,
maar dat op eenvoudige wijze (grote) verbeteringen mogelijk zijn. In 8 bedrijven was sprake
van zichtbare bodemverontreiniging2). Op dit moment wordt afgewerkte olie door twee inzamelaars opgehaald en afgeleverd bij BOPEC. Controle van deze afvoer vindt nog niet plaats.
Hoeveel olie er in de grond doorlekt, is niet goed bekend. Gevaar op morsingen met olie is
ook aanwezig bij op- en overslag van aardolieproducten.

9.2.5. Duurzaamheid en energie
Verbranding van fossiele brandstoffen voor energie leidt onder andere tot uitstoot van kooldioxide. Kooldioxide is de belangrijkste veroorzaker van het broeikaseffect. Hierdoor ontstaat
wereldwijd een klimaatverandering. Bonaire ligt voor klimaatverandering in een kwetsbaar
gebied. Klimaatverandering kan voor Bonaire de volgende gevolgen hebben:
zeespiegelstijging (18 tot 59 cm in 2100). Een aanzienlijk deel van het eiland ligt
slechts zeer weinig boven zeeniveau;
veranderingen in neerslag;
toename van extreme weeromstandigheden;
aantasting van karakteristieke en (economisch) waardevolle ecosystemen, zoals koraalriffen en mangroves.
Om deze klimaatverandering tegen te gaan, is investeren in duurzame energie van groot
belang.
In 2007 heeft de Bonairiaanse regering ingestemd met een project dat het gebruik van fossiele brandstoffen aanzienlijk zal doen afnemen. Op Bonaire is aan de noordoostzijde van het
eiland een windturbinepark aangelegd. Dit park kan in 2010 voor 50% in de energiebehoefte
voorzien. In 2015 is het streven om volledig over te stappen op duurzame energie. Vanaf
eind januari 2010 zullen enkele elektrische huurauto's beschikbaar zijn. Ook is men bezig
met het plaatsen van zogenaamde ecobedden waarbij het koelen van de kamer geconcentreerd wordt rond het bed, in plaats van in de hele kamer. De ecobedden kunnen zo'n 60% energie besparen op de airconditioning. Ten slotte gaat men water besparen
door het gebruik van waterbesparende douchekoppen in toeristische verblijfsaccommodaties.

9.2.6. Autonome ontwikkeling
Uitbreiding van de landfill en tijdelijke oplossing afvalwaterzuivering/waterafvoer
Bij een verdere uitbreiding van de landfill zal een bodemdeklaag of een andere vorm van
afscherming moeten worden gerealiseerd om het lekken van afvalstoffen richting bodem en
grondwater te voorkomen. Hiermee worden negatieve milieueffecten zo veel mogelijk voorkomen.

1) Er is een ruwe schatting gemaakt van de hoeveelheid motorolie die er jaarlijks wordt verbruikt. Dit komt neer op
zo'n 120 m³ (dus 120.000 liter) olie. Bij de schatting zijn alleen auto's en vrachtauto's betrokken en geen
olieverbruik van schepen, jachten en bedrijven als WEBCargill of BOPEC (Bron: Milieubeleidsplan Bonaire 20032007).
2) Bron: Rapportage over bedrijfsbezoeken aan garages op Bonaire (DROB/MNB, april 2007).
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Bij de tijdelijke oplossing van de afvalwaterzuivering wordt met behulp van tankwagens de
inhoud van de septic tanks van de bebouwing langs de kust ingezameld. Dit zal in de directe
omgeving van de tijdelijke voorziening zorgen voor een toename van het aandeel vrachtverkeer (met een eventuele toename van het wegverkeerslawaai). Bij de tijdelijke voorziening/installatie dient ervoor te worden zorg gedragen dat deze geen onaanvaardbare hinder
op de omgeving veroorzaakt.
Andere autonome ontwikkelingen
Het vervoer van gevaarlijke stoffen via het bestaand stedelijk gebied, dat in omvang beperkt
is, zal in enige mate worden uitgebreid (vanwege de bevoorrading van de energiecentrale
Ecopower vanuit Bonoil).

9.3. Effecten scenario 1
9.3.1. Algemene effecten
De ontwikkeling van de verschillende locaties in scenario 1 (en ook 2) zullen een aantal algemene effecten hebben, die niet zullen verschillen, ongeacht welke ontwikkelingslocatie
uiteindelijk zal worden ontwikkeld.
Wegverkeerslawaai
De ontwikkeling van woningen en verblijfsrecreatie leidt tot een verkeerstoename en daarmee ook een toename van de geluidsbelasting van autoverkeer (= wegverkeerslawaai). Met
name langs de ontsluitende wegen langs de verschillende ontwikkelingslocaties zal door de
toename van verkeer (zie hoofdstuk 8) sprake zijn van een relevante toename van de geluidsbelasting.
Luchtkwaliteit
De in scenario 1 aangegeven ontwikkelingen zullen leiden tot meer autoverkeer. Dit zal effect hebben op de concentratie luchtverontreinigende stoffen. Deze concentraties zullen
vooral langs de ontsluitende wegen bij de ontwikkelingslocaties toenemen. De luchtkwaliteit
voor wat betreft fijn stof wordt uiteindelijk vooral bepaald door het feit of de wegen worden
verhard.
Verwacht wordt dat er voor de rest op Bonaire nog steeds sprake zal zijn van een goede
luchtkwaliteit. Op Bonaire wordt ingezet op het gebruik van elektrische auto's (vanaf eind
januari 2010 zullen enkele elektrische huurauto's beschikbaar zijn). Dit beperkt de toename
aan luchtverontreinigende stoffen als gevolg van het extra autoverkeer in enige mate.
Tijdelijke stofhinder door bouw- en aanlegactiviteiten
Voor landen met een aride klimaat, zoals Bonaire, speelt stofoverlast een belangrijke rol. Bij
de aanleg en bouw van nieuwe ontwikkelingen zal tijdelijk stofoverlast ontstaan door extra
bouwverkeer op wegen, bouw- en aanlegactiviteiten op bouwplaatsen die niet zijn afgeschermd en het gebruik van diabaas bij het bouwrijp maken van de gronden. Aangezien de
meeste ontwikkelingen ten oosten van het bestaande stedelijk gebied plaatsvinden (en gelet
op de overwegend oostenwind die over het eiland waait), zullen omwonenden in de omgeving tijdelijk extra stofoverlast ervaren. Dit is deels inherent aan de betreffende activiteiten.
Er kunnen echter maatregelen worden genomen om de betreffende tijdelijke stofoverlast te
beperken, zoals:
aanleg van verharde wegen voordat gestart wordt met de bouwwerkzaamheden;
het verplichten van beschermende maatregelen voor de omgeving (afscherming bouwplaatsen);
het verplicht afdekken van de lading van bouwverkeer.
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Energie
Een toename van het aantal inwoners en toeristen leidt eveneens tot een toename van het
energiegebruik. Deze toename wil Bonaire beperken door de genoemde maatregelen in paragraaf 9.2.5.

9.3.2. Woningbouwontwikkelingen
Binnen contouren Kralendijk en Rincon
Bij de ontwikkeling van woningen binnen de bestaande kernen moet rekening worden gehouden met eventueel aanwezige bedrijven in de omgeving, hoogtebeperkingen die gelden
vanwege de luchthaven en beperkingen op het gebied van externe veiligheid in de omgeving
van risicovolle bedrijven (WEB, Bonoil).
In lobben aansluitend aan de contour van Kralendijk
W1: omgeving Santa Barbara/Sabadeco
Op een afstand van circa 200 m ligt het perceel van oliehandel Bonoil. De oliehandel zelf ligt
op een afstand van 380 m vanaf de ontwikkelingslocatie. Voor een dergelijke handel geldt
een richtafstand van maximaal 200 m1). De beoogde woningbouwontwikkeling vormt dan ook
geen directe belemmering voor het functioneren van Bonoil op milieuvlak. Er gelden geen
ruimtelijke beperkingen. Wel kan vanwege rampenbestrijding en groepsrisico de ontwikkeling
van de locatie W1 minder wenselijk zijn.
De ontwikkelingslocatie W1 kan niet geheel worden gebruikt: de meest oostelijke zijde (circa
300 m) ligt op meer dan 51 m hoogte en mag vanwege de algemene hoogtebeperking in
verband met de luchthaven niet bebouwd worden. Deze hoogtebeperking betreft echter geen
harde norm, aangezien andere hoogtebeperkingen voor de luchthaven gelden vanwege obstakelvrije zones. Er kan dan ook van worden afgeweken. In het meest zuidelijke deel geldt
een hoogtebeperking (vanwege obstakelvrije zones) van 105 tot 145 m. Hier kan aan voldaan worden.
W2: langs Kaya Korona
Op deze locatie en in de directe omgeving zijn geen bedrijven aanwezig die een beperking
opleveren voor de ontwikkeling van woningen. De ontwikkelingslocatie ligt langs de Kaminda
la Union. Hierover vindt bevoorrading van het tankstation in Rincon plaats (vervoer brandstof). Dit vindt maar beperkt plaats.
De noordoostzijde van deze ontwikkelingslocatie is hoger gelegen (40 tot 60 m): gelet op de
algemene hoogtebeperking van de luchthaven (51 m) is een deel van deze locatie minder
geschikt voor bebouwing. Aangezien deze hoogtebeperking geen harde norm is, kan daar
van worden afgeweken. Vanwege obstakelvrije zones en radarwerking geldt daarnaast een
hoogtebeperking van 105 tot 145 m. Dit vormt geen knelpunt voor de beoogde ontwikkeling.
De tijdelijke stofhinder zal in mindere mate tijdelijke gevolgen hebben voor de volksgezondheid dan bij de andere mogelijke woningbouwlocaties, aangezien in de directe omgeving
minder woonwijken aanwezig zijn.
W3: richting Lagun Hill
Langs de Kaminda Lagoen liggen verschillende bedrijven waarmee bij de woningbouwontwikkeling rekening moet worden gehouden: een slachthuis, een dierenasiel en twee autoslope

1) Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen (SBI-code 51512) met een opslagcapaciteit kleiner dan
100.000 m³ (de opslagcapaciteit bedraagt naar schatting circa 4.000 m³ en 75.000 lbs. propaangas), het
maatgevende milieuaspect is gevaar.
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rijen. Voor zowel het slachthuis, het dierenasiel als de autosloperijen geldt een richtafstand
van 100 m1). Hiermee dient in de planvorming rekening te worden gehouden.
In het gebied is eveneens een zendmast aanwezig. Voor zendinstallaties (lange golf en middellange golf) met een zendervermogen van minder dan 100 kW geldt een richtafstand van
100 m vanwege gevaar2). Voor zendmasten FM en TV bedraagt de richtafstand 10 m. Afhankelijk van het zendvermogen van de zendmast dient afstand vanaf de toekomstige woonbebouwing te worden aangehouden. Vooralsnog wordt uitgegaan van een afstand van 100 m.
Vanwege de aanwezigheid van de luchthaven op het eiland en de daarmee samenhangende
obstakelvrije zones geldt in het gebied een hoogtebeperking van 45 m. De locatie is op circa
20-30 m gelegen, waardoor woningbouw mogelijk is. Ook aan de algemene hoogtebeperking
van 51 m kan worden voldaan.
W4: ten oosten van Tera Kora
De afstand tussen locatie W4 en de puinbrekerij bedraagt circa 1.150 m. Voor de puinbreker
geldt een richtafstand van 500 tot 700 m3). De zware bedrijvigheid (en uitbreiding daarvan)
vormt dan ook geen belemmering voor de woningbouwlocatie A4.
De ontwikkelingslocatie ligt in de directe omgeving van het vliegveld. Gelet op de obstakelvrije zones is een deel van de locatie niet geschikt voor bebouwing (hoogtebeperking van 0
tot 10 m). Vanaf de eerstelijnsbebouwing van Tera Kora geldt een hoogtebeperking van
20 m. Meer naar het noorden toe loopt deze hoogtebeperking vanwege obstakelvrije zones
op naar 45 m. Vanwege de nabijheid van het vliegveld zal er sprake zijn van een aanzienlijke
geluidsbelasting op de ontwikkelingslocatie. Zo is in de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' (2009), die in Nederland in het algemeen gehanteerd wordt, een richtafstand van
1.500 m opgenomen voor een vliegveld ten opzichte van een rustige woonwijk. Ter vergelijking:
voor Eindhoven Airport ligt de geluidscontour met de laagste geluidsbelasting (35 Ke)
echter op circa 600 m vanaf de landingsbaan (zijkant);
voor Eelde Airport ligt deze 35 Ke-contour op circa 370 m vanaf de landingsbaan4).
De afstand tussen de eerstelijnswoonbebouwing van Tera Kora (vanwege hoogtebeperkingen
is pas vanaf deze afstand woningbouw mogelijk) ligt op 200 m afstand van de landingsbaan.
Om de geluidsoverlast te beperken kan erover gedacht worden om in het zuidelijk deel van
de ontwikkelingslocatie bedrijvigheid te realiseren en meer naar de noordzijde woningen.
Op het gebied van externe veiligheid gelden vanwege de luchthaven geen specifieke zones of
beperkingen. Wel is het zo dat een locatie in de omgeving van het vliegveld minder gunstig
is, gelet op de gevolgen van een eventueel vliegtuigongeluk. Het aspect gevaar vanwege de
luchthaven (vliegtuigongeluk) zal voor de ontwikkelingslocatie naar verwachting een geringere rol van betekenis spelen. De relevante risicocontouren vanwege luchtverkeer liggen bij
Eelde Airport niet aan de zijkant van de landingsbaan, maar in het verlengde van het begin
en uiteinde van de landingsbaan. Indien deze benaderingswijze wordt toegepast voor Bonaire wordt de locatie W4 op het gebied van externe veiligheid minder beperkt door de aanwezigheid van de luchthaven. De luchthaven van Bonaire is beperkt qua omvang en het
aantal vliegtuigen dat landt/stijgt, is redelijk beperkt.

1) Slachterij (SBI-code 151), waarbij we ervan uitgaan dat het geen vetsmelterij is of een bewerkingsinrichting van
darmen en vleesafval. Het maatgevende milieuaspect is geur en geluid. Dierenasiel (SBI-code 9305), het
maatgevende milieuaspect is geluid. Autosloperij (SBI-code 5157) met een bedrijfsoppervlak > 1.000 m² is geluid
het maatgevende milieuaspect.
2) SBI-code 64.2.
3) Puinbreker, SBI-code 37.2, bij een verwerkingscapaciteit van kleiner dan 100.000 ton/jaar geldt een richtafstand
van 300 m voor geluid en 100 m voor stof, bij een grotere verwerkingscapaciteit geldt een richtafstand van 700 m
voor geluid en 200 m voor geur.
4) De 20 Ke-contour ligt op circa 530 m en de Blk 45-contour op circa 750 m. Verwezen wordt naar het rapport
´Actualisatie berekeningen voor geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid (Adecs airinfra, 2009).
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W5: afronding Belnem
Ten noorden van Belnem en de ontwikkelingslocatie ligt de luchthaven. De afstand tussen de
ontwikkelingslocatie en de luchthaven bedraagt circa 700 m, ten opzichte van landingsbaan
is de afstand zelfs meer dan 800 m. Deze afstand is voldoende om, gelet op het kleinschalige
karakter van de luchthaven, een ongewenste milieusituatie te voorkomen. Op de locatie zal
het geluid vanwege de luchtvaart wel nog hoorbaar zijn. Dit geldt eveneens voor de kerosineopslag aan de noordwestkant van de luchthaven. Vanwege de aanwezigheid van de luchthaven geldt een hoogtebeperking van 45 m (obstakelvrije zone).
W1 ligt op meer dan 1 km afstand vanaf de zoutwinlocatie en op meer dan 700 m vanaf
Transworld radiostation en de energiecentrale. Deze afstanden zijn ruim voldoende om ongewenste milieuhinder te voorkomen. De bedrijven worden niet in hun functioneren beperkt.
Voor het overige zijn er geen omgevingsaspecten die een rol van betekenis spelen.
Prioritering woningbouwlocaties in de lobben
Vanuit de leefomgevingsaspecten zijn de onderzochte locaties allen ontwikkelbaar. Er zijn
geen harde eisen die gelden vanuit leefomgevingskwaliteit die de verschillende ontwikkelingslocaties ongeschikt maken. Wel dient op de ene locatie meer rekening te worden gehouden met bepaalde aspecten dan op de andere locatie. De prioritering op het gebied van
leefomgevingskwaliteit is als volgt:
1.
W2 (langs Kaya Korona) en W5 (afronding Belnem);
2.
W3 (richting Lagun Hill);
3.
W1 (omgeving Santa Barbara/Sabadeco);
4.
W4 (ten oosten van Tera Kora).
Voor de locaties W2 en W5 gelden geen specifieke randvoorwaarden waar rekening mee
moet worden gehouden. Dit is wel het geval voor de locaties W3 en W1: hier dient bij de
ontwikkeling rekening te worden gehouden met verschillende bedrijven (W3) en Bonoil (W1).
Ontwikkeling van locatie W4 is minder gunstig gelet op de geluidsbelasting en mogelijke
gevolgen van een eventueel vliegtuigongeluk. Echter: de luchthaven van Bonaire is beperkt
qua omvang en het aantal vliegtuigen dat landt/stijgt, is redelijk beperkt.

9.3.3. Verblijfsrecreatie en dagrecreatie
R1: in het aangewezen gebied
De ontwikkelingslocatie R1 ligt op meer dan 400 m afstand vanaf de zendmasten van Transworld radiostation. Deze afstand wordt, gelet op de richtafstanden uit de VNG-uitgave, vooralsnog voldoende geacht om milieuhinder te voorkomen1).
Aan de algemene hoogtebeperking die geldt vanwege de luchthaven (51 m) wordt op de
locatie voldaan. Dit betreft overigens geen harde norm.
R2: binnen de contour
Bij de ontwikkeling van verblijfs- en dagrecreatie binnen de bestaande kernen moet rekening
worden gehouden met eventueel aanwezige bedrijven in de omgeving, hoogtebeperkingen
die gelden vanwege de luchthaven en beperkingen op het gebied van externe veiligheid in de
omgeving van risicovolle bedrijven (WEB, Bonoil).
Agritoerisme of ecolodges buiten de contour
Gelet op de kleinschaligheid van de betreffende ontwikkelingen zullen deze geen relevante
gevolgen hebben voor de leefomgevingskwaliteit in de omgeving.

1) Voor zendinstallaties (lange golf en middellange golf) met een zendervermogen van minder dan 100 kW geldt een
richtafstand van 100 m vanwege gevaar. Voor zendmasten FM en TV bedraagt de richtafstand 10 m.
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9.3.4. Dagrecreatie Lac
De herontwikkeling van dagrecreatie voor de locaties DR1 (Cai), DR2 (Kontiki Beach) en DR3
(Sorobon Beach) hebben geen relevante invloed op de verschillende omgevingsaspecten.

9.3.5. Herontwikkeling monumentaal pand Karpata
Op het gebied van omgevingsaspecten heeft de herontwikkeling van dit pand geen relevante
gevolgen.

9.3.6. Bedrijventerreinen
Uitbreiding van de bedrijventerreinen
B1: luchthaven
Voor het deelgebied ten noorden van de bestaande luchthaven geldt vanwege de obstakelvrije zones een hoogtebeperking van 30 m in het zuiden die oploopt naar 45 m in het noorden. In het algemeen kan hier met bedrijfsbebouwing aan worden voldaan. Ook aan de algemene hoogtebeperking van 51 m, wat overigens geen harde norm is, kan worden voldaan.
Het gebied ten zuiden van de bestaande luchthaven is deels niet geschikt voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein, omdat hier een obstakelvrije zone geldt met hoogtebeperkingen (deze variëren van 0 tot 45 m).
De realisatie van bedrijvigheid in dit gebied is mogelijk indien in de milieuzonering rekening
wordt gehouden met aanwezige verblijfsrecreatie en de woonwijk Tera Kora in de omgeving.
B2: uitbreiding locatie puinbreker
In de directe omgeving van deze locatie zijn geen woningen gelegen waarmee rekening hoeft
te worden gehouden. Wel zijn langs de ontsluitende weg enkele kunukus gelegen. De 'kunukudichtheid' met woningen is echter beperkt en komt overeen met de gebruikelijke dichtheden langs wegen in het overige deel van het kunukulandschap. In de huidige situatie is hier
reeds zware bedrijvigheid aanwezig, waardoor de extra stofhinder relatief gering zal zijn. Dit
maakt de locatie geschikt voor de vestiging van zware bedrijvigheid. Voor deze locatie geldt
verder de algemene hoogtebeperking van 51 m vanwege de luchthaven. In het algemeen
kan hier met bedrijfsbebouwing aan worden voldaan. Bovendien betreft het geen harde
norm.
B3: bedrijvigheid ten oosten van Tera Kora
Voor deze locatie geldt vanwege de obstakelvrije zone vanuit de luchthaven een hoogtebeperking van 45 m. In het algemeen kan hier met bedrijfsbebouwing aan worden voldaan.
Ook aan de algemene hoogtebeperking van 51 m (geen harde norm) kan worden voldaan.
De realisatie van bedrijvigheid in dit gebied is mogelijk indien in de milieuzonering rekening
wordt gehouden met de aanwezigheid van de woonwijk Tera Kora in de omgeving. Hierbij zal
vooral aandacht moeten worden besteed aan stofhinder (en ook geluidshinder) vanwege de
oostenwind die in het algemeen over het eiland waait. Ook in de aanlegfase zal de bestaande
woonwijk Tera Kora tijdelijk stofhinder ondervinden van de bouw- en aanlegwerkzaamheden.
B4: uitbreiding bedrijvigheid rond Kaya Amsterdam
Voor deze locatie geldt vanwege de obstakelvrije zone vanuit de luchthaven een hoogtebeperking van 45 m, oplopend naar 105 m. Het gebied ligt op circa 13 m hoogte. Hiermee
dient in de planvorming rekening te worden gehouden. Tevens dient in de milieuzonering
rekening te worden gehouden met woonwijken en verblijfsrecreatie in de directe omgeving.
Verplaatsing van de goederenhaven
De vestiging van de goederenhaven vindt plaats op een locatie die reeds in gebruik is als
locatie voor zware bedrijvigheid (huidige WEB-locatie). Op het gebied van leefomgeving
spelen twee aspecten een belangrijke rol.
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De ontwikkeling zal lokaal negatieve gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit in de omgeving van de WEB-locatie (door de overslag van bijvoorbeeld zand en cement en door
de toename van het vrachtverkeer door/langs het centrum van Kralendijk). Hierdoor zal
onder andere de stofhinder toenemen). De toename van het vrachtverkeer zal overigens afnemen als de locatie B4 wordt benut voor bedrijvigheid die havengerelateerd is.
Dit zal echter zeker de eerste jaren nog niet het geval zijn.
Ook zal de goederenhaven lokaal de geluidssituatie beïnvloeden. De overslagactiviteiten
hebben logischerwijs gevolgen voor de geluidsbelasting in de omgeving. In de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' zijn richtafstanden opgenomen voor laad-, los- en
overslagbedrijven ten behoeve van binnenvaart. Deze verschillen van 100 m voor stukgoederen tot 300 m voor containers en 700 m voor ertsen/mineralen, dit laatste wel op
zeer omvangrijke locaties1). Aan deze afstanden wordt niet voldaan gelet op de woningen aan de zuidzijde van de goederenhaven. Overigens werd de milieusituatie bij deze
woningen tot binnenkort ook beïnvloed door de elektriciteitscentrale van WEB, waarvoor
eveneens een richtafstand op het gebied van geluid voor gold van 500 tot 700 m volgens de VNG-uitgave.

9.3.7. Infrastructuur
In scenario wordt de volgende verbetering (verharding) van bestaande infrastructuur beoogd:
opwaarderen weg Santa Barbara Crown naar Rincon (I1);
opwaarderen weg Hato naar Kaya Amsterdam (I2);
opwaarderen weg Santa Barbara/Republiek naar Hato (I3).
Door het verharden van bestaande zandwegen zal minder stofhinder optreden en is sprake
van een positief effect. Tijdens de aanlegfase zal echter tijdelijk meer stofhinder voor omwonenden optreden door het gebruik van diabaas.
Het opwaarderen van de wegen zal wel leiden tot meer autoverkeer, net als de ontwikkeling
van woningen en (verblijfs- en dag)recreatie. Dit zal effect hebben op de luchtkwaliteit, die
zal langs de wegen iets afnemen. De stofhinder zal echter, zoals reeds aangegeven, ook
afnemen. Verwacht wordt echter dat er op Bonaire nog steeds sprake zal zijn van een goede
luchtkwaliteit. Er is hooguit sprake van een beperkt negatief effect.

9.3.8. Overige ontwikkelingen
Rioolwaterzuivering
De rioolwaterzuivering heeft vooral een positief effect op de waterkwaliteit (zie hoofdstuk 6).
Op het gebied van de omgevingsaspecten is het hierbij vooral relevant of de te bouwen
rioolwaterzuiveringsinstallatie geen onaanvaardbare hinder op de omgeving veroorzaakt.
Voor een rioolwaterzuiveringsinstallatie geldt een richtafstand van 300 m2).
de afstand tussen de bestaande rode contour en de definitieve rwzi bedraagt circa
550 m;
de afstand tussen ontwikkelingslocatie W3 en de definitieve rwzi bedraagt circa 330 m;
de afstand tussen de dichtst bijzijnde woonbebouwing en de definitieve rwzi bedraagt
300 m.
De realisatie van de definitieve rwzi lijkt dan ook geen beperking op te leveren voor de bestaande en beoogde woningen, en andersom.
1) Er zijn ook richtafstanden opgenomen voor zeeschepen. De Bonairiaanse situatie is op dit vlak echter niet te
vergelijken met zeehavens als Rotterdam en Amsterdam (veel kleinschaliger en minder intensief van aard),
waardoor aansluiting is gezocht bij overslagactiviteiten voor de binnenvaart).
2) Hierbij wordt uitgegaan van een capaciteit van een inwonerequivalent (i.e.) van 100.000 tot 300.000. De
inwonerequivalent (i.e.) is een waarde die staat voor de gemiddelde hoeveelheid vuil die één inwoner per dag met
het afvalwater loost op het riool. Per inwoner komt er per dag ongeveer 130 liter afvalwater in de riolering. Voor
het aspect geurhinder geldt een richtafstand van 300 m, voor geluid 200 m.
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Zandstranden
De zandstranden S1 en S2 hebben geen noemenswaardige effecten op omgevingsaspecten.
Wel zal de aanleg tijdelijk effect hebben door mogelijk geluidsoverlast en mogelijk stofoverlast in de directe omgeving.

9.4. Effecten scenario 2
9.4.1. Woningbouw buiten de bestaande contouren
W6: Woningbouw en verblijfsrecreatie in open gebied en langs kust tussen Rincon
en Kralendijk
Bij de ontwikkeling van deze locatie dient rekening te worden gehouden met de aanwezige
zendmasten. Voor zendinstallaties (lange golf en middellange golf) met een zendervermogen
van minder dan 100 kW geldt een richtafstand van 100 m vanwege gevaar1). Voor zendmasten FM en TV bedraagt de richtafstand 10 m. Gelet op de grote hoeveelheid zendmasten ter
plaatse dient uit voorzorg minstens een afstand van 100 m te worden aangehouden. Aan de
hand van nadere informatie over het zendvermogen en eventueel nader onderzoek kan worden bepaald welke afstand daadwerkelijk gewenst zou zijn op dit vlak.
Het noordelijke deel van de ontwikkelingslocatie (circa 400 m) lijkt in eerste instantie niet
geschikt voor bebouwing vanwege de algehele hoogtebeperking die geldt (51 m vanwege
luchthaven). De hoogte in het totale gebied loopt op van 5 m naar circa 80 m. Het betreft
overigens geen harde norm, waardoor afwijking mogelijk is.
W7: Woningbouw en verblijfsrecreatie aansluitend aan Belnem/Lima
In dit gebied geldt een hoogtebeperking van 51 m vanwege de aanwezigheid van de luchthaven. Hier kan aan worden voldaan. In het noordelijk deel zal vanwege de aanwezigheid
van de luchthaven sprake zijn van aanwezige geluidsbelasting. Zo is in de VNG-publicatie
'Bedrijven en milieuzonering' (2009), die in Nederland gehanteerd wordt, een richtafstand
van 1.500 m opgenomen voor een vliegveld ten opzichte van een rustige woonwijk. Ter vergelijking:
voor Eindhoven Airport ligt de geluidscontour met de laagste geluidsbelasting (35 Ke)
echter op circa 600 m vanaf de landingsbaan (zijkant);
Voor Eelde Airport ligt deze 35 Ke-contour op circa 370 m vanaf de landingsbaan (zijkant)2).
De locatie W7 ligt op circa 250 m vanaf de landingsbaan.
Het aspect gevaar vanwege de luchthaven (vliegtuigongeluk) zal voor de ontwikkelingslocatie
naar verwachting geen rol van betekenis spelen. De relevante risicocontouren vanwege
luchtverkeer liggen bij Eelde Airport niet aan de zijkant van de landingsbaan, maar in het
verlengde van het begin en uiteinde van de landingsbaan (en de hoofdroute hoe vliegtuigen
afbuigen). Indien deze benaderingswijze wordt toegepast voor Bonaire wordt de locatie W6
op het gebied van externe veiligheid niet beperkt door de aanwezigheid van de luchthaven.
Tijdens de aanlegfase zal het gebruik van diabaas leiden tot (tijdelijke) stofhinder voor de
bewoners van Belnem.
Bij de ontwikkeling van deze locatie dient rekening te worden gehouden met de aanwezige
zendmasten aan de zuidzijde. Voor zendinstallaties (lange golf en middellange golf) met een
zendervermogen van minder dan 100 kW geldt een richtafstand van 100 m vanwege gevaar3). Voor zendmasten FM en TV bedraagt de richtafstand 10 m. Gelet op de grote hoeveelheid zendmasten ter plaatse dient uit voorzorg minstens een afstand van 100 m te wor1) VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering (2009), SBI-code 64.2.
2) De 20 Ke-contour ligt op circa 530 m en de Blk 45-contour op circa 750 m. Verwezen wordt naar het rapport
'Actualisatie berekeningen voor geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid' (Adecs airinfra, 2009).
3) VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering (2009), SBI-code 64.2.
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den aangehouden. Aan de hand van nadere informatie over het zendvermogen en eventueel
nader onderzoek kan worden bepaald welke afstand daadwerkelijk gewenst zou zijn op dit
vlak.

9.4.2. Overige ontwikkelingen
I4: Aanleg rondweg
Door de aanleg van de rondweg zal de verkeersdoorstroming in het centrum en de bestaande hoofdwegen verbeteren. Bovendien zal hierdoor een deel van het verkeer uit het
bebouwde gebied verdwijnen. Dit heeft positieve effecten tot gevolg op het gebied van wegverkeerlawaai en luchtkwaliteit. Bij in gebruik name van de goederenhaven op de WEB-locatie zal het vrachtverkeer door het bebouwde gebied afnemen wanneer de rondweg wordt
aangelegd.
Randvoorwaarden voor ontwikkeling golfbaan
Vanuit het aspect leefomgevingskwaliteit gelden geen directe randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de golfbaan.

9.5. Conclusie, prioritering ontwikkelingslocaties en randvoorwaarden
Conclusie
Op Bonaire zijn de belangrijkste aandachtspunten:
de aanwezigheid van enkele zware bedrijven in de directe omgeving van woningen/woonwijken (zoals Bonoil en een steenbreker);
het ontbreken van een bodemdeklaag of een andere vorm van afscherming op de bestaande landfill om het lekken van afvalstoffen richting bodem en grondwater te voorkomen;
het vervoer van gevaarlijke stoffen via het bestaand stedelijk gebied. De omvang van
dit vervoer is wel beperkt;
de stofoverlast die wordt veroorzaakt door het verkeer (onverharde wegen) en stofproducerende bedrijvigheid. De aanwezigheid van fijn stof veroorzaakt gezondheidsproblemen. Ook nieuwbouwontwikkelingen leiden vanwege het gebruik van diabaas bij het
bouwrijp maken van gronden tot tijdelijke stofoverlast voor omwonenden;
realisatie en het gebruik van duurzame energie en het doorvoeren van andere klimaatvriendelijke en duurzame maatregelen.
Prioritering ontwikkelingslocaties
Vanuit de kwaliteit van de leefomgeving is de volgende prioritering van ontwikkelingsgebieden aan te wijzen:
1.
W2 (langs Kaya Korona) en W5 (afronding Belnem);
2.
W3 (richting Lagun Hill);
3.
W1 (omgeving Santa Barbara/Sabadeco);
4.
W4 (ten oosten van Tera Kora).
Deze prioritering is tot stand gekomen vanwege de aanwezigheid van bedrijvigheid in de
directe omgeving of de aanwezigheid van risicorelevante bronnen (Bonoil, luchthaven). In
het algemeen kan echter gesteld worden dat op het gebied van leefomgeving de verschillen
tussen de locaties W1, W2, W3 en W4 beperkt van aard zijn. De locatie W4 is deels minder
geschikt vanwege de nabijheid van de luchthaven.
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Randvoorwaarden ontwikkelingen
Bij nieuwe ontwikkelingen gelden de volgende randvoorwaarden op het gebied van de kwaliteit van de leefomgeving:
er dient zoveel mogelijk te worden ingespeeld op de effecten van klimaatverandering,
door in te zetten op duurzame energie en door niet te bouwen in gebieden die bij een
zeespiegelstijging als eerste onder water lopen;
de bodem dient geschikt te zijn voor de beoogde ontwikkeling. Nieuwe ontwikkelingen
mogen niet leiden tot bodemverontreiniging en opvulling met diabaas dient zo veel mogelijk voorkomen te worden;
bij de ontwikkeling van woningen en verblijfsrecreatie dient rekening te worden gehouden met bedrijvigheid in de omgeving. Hierbij vormt op een enkele locatie externe veiligheid een aandachtspunt;
bij de ontwikkeling van bedrijven moet juist rekening worden gehouden met woningen
en verblijfsrecreatie in de omgeving;
er dient rekening te worden gehouden met beperkingen die gelden vanuit de luchthaven
(die wordt uitgebreid), zoals de obstakelvrije zone en hoogtebeperkingen;
bij bouw- en aanlegwerkzaamheden dient zo veel mogelijk rekening te worden gehouden met het voorkomen van stofhinder voor omliggende woonwijken;
bij aanleg van de goederenhaven op de WEB-locatie dient havengebonden bedrijvigheid
zich bij voorkeur op bedrijvenlocatie B4 te vestigen ter beperking van het vrachtverkeer.
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Rapportages werkgroepen ten behoeve van het ruimtelijk ontwikkelingsplan
Werkgroep natuur.
Werkgroep cultuur.
Werkgroep infrastructuur.
Werkgroep economische zones.
Werkgroep sociale cohesie.
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In de volgende tabel staan per deelgebied de belangrijkste natuurwaarden en de beschermingscategorie aangegeven.
locatie/gebieden

belangrijke natuurwaarden

voorgestelde beschermingscategorie in Natuurbeleidsplan 1999-2004

Washington-Slagbaai/Brasil

Important Bird Area (Birdlife International; Wells & Debrot 2008) gebaseerd op onder andere aanwezigheid flamingo's in Slagbaai en Gotomeer, twee van de vijf Ramsargebieden van Bonaire. Belangrijke roesten nestplaatsen van de geelvleugelamazone. Mogelijk nog enige
plaats op Bonaire waar witstaartbuizerd nog voorkomt op Bonaire. Best
ontwikkelde landschapstypen op
Washikemba formatie Grotsystemen,
zeldzame rooisystemen. Zeldzame
plantensoorten. In het gedeelte van
Brasil-Labra zit ook belangrijke landschapseenheid op kalksteen. Bedreigingen: onder andere geiten, ezels,
varkens.

Nationaal Park. Beheerd door StinapaBonaire. Het gedeelte van Brasil-Labra
wordt niet meer als Park beheerd. Belangrijk deel Brasil is in het Natuurbeleidsplan aangegeven als 'Eilandelijk
Park'.
Natuurpark dat door het Eilandgebied
Bonaire aan Park: STINAPA Bonaire in
Stinapa-Bonaire is gegeven bij overeenkomst
van 9 oktober 1990 (archiefnr. 3499)
dan wel als natuurpark is ingesteld.

Tussen Karpata en de ingang van het
Gotomeer ligt een reservaatzone van
het Bonaire National Marien Park,
tussen Playa Frans en Slagbaai ligt
een tweede reservaat (Ev Marien
Milieu (AB 2001 no. 13) artikel 1b
sub 2b).
Landschapspark Rincon

Van groot belang voor zoetwatervogels (met name de internationaal
bedreigde Caribische meerkoet en
zeer bedreigde geelvleugelamazone.
Het kustgebied aan de noordkust
met Onima en Fontein vormen deel
van een Important Bird Area (Bird
Life International; Wells & Debrot
2008). Gebied heeft belangrijke
watervangfunctie. Belangrijke archeologische en (vele) cultureelhistorische waarden die onder andere
samenhangen met functie van het
gebied als watervanggebied.

Wordt niet beheerd. In het verleden zijn
pogingen gedaan om het gebied aan te
kopen (Stichting Magazine di Rei).
Voorgesteld als Beschermd Landschap
in Natuurbeleidsplan 1999-2004.

Geologisch is het gebied ook interessant vanwege het voorkomen van de
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locatie/gebieden

belangrijke natuurwaarden

voorgestelde beschermingscategorie in Natuurbeleidsplan 1999-2004

zeer weinig voorkomende 'Rincon
Formatie'.
Terrassenlandschap Midden
Bonaire

Belangrijke grottensystemen met
vleermuizenpopulaties en roest- en
nestplaatsen mogelijk endemische
Bonairiaanse kerkuil (Flikweert et al.
2007). Zeldzame plantensoorten.
Beeldbepalende onverstoorde landschappen. Zeer goed ontwikkelde
vegetatietypen. Enig deel Bonaire
met hogere kalksteenterrassen.
Belangrijke rooisysteem Roi Sangu.
Voorkomen (soms) zeer bedreigde
witstaartbuizerd. Natuurlijke overgang naar Midden Terras van Bolivia
moet behouden blijven, zodat lokale
dieren gebruik kunnen maken van
deze 'corridors'.

Niet beheerd. In het Natuurbeleidsplan
1999-2004 voorgesteld als 'Eilandelijk
natuurgebied'.

Terrassenlandschap Bolivia

In de noordelijke rand van het Midden Terras zitten belangrijke rust- en
broedplaatsen van de zeldzame en
mogelijk endemische Bonairiaanse
kerkuil (Flikweert et al. 2007) en ook
belangrijke grotten met vleermuissoorten erin (Rojer 2008). Het Laag
Terras is een Important Bird Area
(Bird Life International; Wells &
Debrot 2008).

Niet beheerd. Plaatselijk komen kunukus voor op het Midden Terras.

Seru Grandi en omliggende
Washikemba Formatie heuvels

Na het Washington-Slagbaai Park is
dit de belangrijkste locatie van de
Washikemba Formatie. Landschappelijk belangrijke waarden (hoge
heuvels). Zouden rol kunnen vervullen als corridor of steppingsstones en
rest stops kunnen fungeren voor
vogelsoorten die tussen de verschillende delen van het eiland vliegen.
Inventarisatie van de flora (zeldzame
soorten?) van hoogste heuvels en
ecologie van het gebied zodat gefundeerde beslissingen kunnen worden
genomen aangaande ruimtelijke
planning.

Niet beheerd. Kunukus in het gebied.

Lac

Ramsargebied en Important Bird
Area. De Important Bird Area bevat
ook het Laag Terras gedeelte ten NO
van Lac (tussen Lac en Bacuna) is
een zeer belangrijk mangrovegebied
(zo goed als enigste mangrovegebied
van Bonaire) en gebied met uitgebreide zeegrasvelden. Mangroves en
zeegrasvelden hebben heel belangrijke functie voor behoud van een
gezonde rif (vele recente wetenschappelijke publicaties onder andere
over mangroves Curacao en Aruba).
Zeegrassen Lac zijn de meest belangrijke foergeergebied voor door
middel van verdragen en Ev Marien

Het Lac vormt onderdeel van het Bonaire National Marien Park en wordt dus
door Stinapa-Bonaire beheerd.
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In de Freitas et al. (2005) wordt voorgesteld om delen met goed ontwikkelde
vegetaties (TM 6, TM 8) op het Midden
Terras van Bolivia te beschermen.
Voorstel STINAPA om een 'Tsunamipark' in te richten bij Spelonk vanwege
unieke sporen (rotsblokken) tsunami's.

De Freitas et al. (2005) stellen voor het
kalksteengebied van Lima dat het landschapstype TM4 (enige primaire kalksteenvegetatie Bonaire) bevat toe te
voegen aan het Nationaal Park Lac. Dit
gebied is het belangrijkste gebied met
ondiepe waterlichamen van Bonaire en
bevat ook belangrijke grottensystemen
(onder andere Kueba di Watapana;
Wagenaar Hummelinck 1933; Haviser
1991; Rojer 2008). Het instellen van
een bufferzone rondom mangrovege-
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Milieu beschermde zeeschildpadden.
Nestgebieden zeeschildpadden bij
Sorobon (hoewel weinig gebruikt in
de laatste jaren).

bieden is van essentieel belang voor
hun behoud (bijvoorbeeld Gilman et al.
2006). Een 500 m brede zone wordt in
het Natuurbeleidsplan Bonaire (19992004) voorgesteld. Het te beschermen
gebied wordt in het Natuurbeleidsplan
voorgesteld als 'Nationaal Park'.

Lac geniet bescherming conform Ev
Marien Milieu (AB 2001, no. 13):
artikel 18-25 ('Bijzondere voorschriften voor het gebruik van het
Lac').
Pekelmeer (inclusief Flamingo Sanctuary aan haar
oevers)
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Ramsargebied en Important Bird
Area (BirdLife International; Wells &
Debrot 2008). Belangrijkste broedplaats van de Caribische flamingo in
het zuidelijk Caribisch gebied (gemiddelde populatiegrootte op Bonaire
c. 5000 vogels). De IBA bevat het
hele zoutpannencomplex van het
zuidelijk deel van Bonaire tot onder
Punt Vierkant aan de zuidkust en tot
onder Sorobon aan de noordkust.

Cargill NV houdt oogje in het zeil, (en
kan contact opnemen met DROB indien
nodig) maar er is nog geen beheerovereenkomst tussen dit bedrijf en de
overheid.

Grotten

Als geologische verschijningsvorm
geven ze een beeld van de oudste
geschiedenis van het eiland. Sommige grotten bieden woonruimte aan
vleermuizen of aan bijzondere aquatische soorten, Vooral de betekenis
van grotten voor het in stand houden
van de vleermuizen is van belang.
Deze groep die het merendeel van de
inheemse zoogdieren op land vertegenwoordigd, hebben een belangrijke functie in het ecosysteem.

Grotten worden in het Natuurbeleidsplan 1999-2004 voorgedragen als natuurmonumenten

Saliñas

Saliñas functioneren als buffer doordat ze zorgen voor de opvang en
filtratie van (regen)water. Zo wordt
voorkomen dat nutriënten en gronddeeltjes het rif inspoelen en daar tot
schade aan de koralen leiden. Deze
functie is vooral cruciaal bij hevige
regenval. Saliñas zijn een belangrijk
voedselgebied voor tal van watervogels.

Saliñas worden in het Natuurbeleidsplan 1999-2004 voorgedragen als natuurmonumenten.
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In het Natuurbeleidsplan Bonaire
(1999-2004) wordt het hele zoutpannencomplex van het zuidelijk deel van
Bonaire als 'Eilandelijk Park' rondom
het Pekelmeer (dat de status in dat
rapport van 'Strikt natuurreservaat'
heeft) beschermd. Dit Parkgebied bestaat voornamelijk uit kalksteenvegetaties van het Midden Terras en Laag
Terras alsook strandvegetaties. Dit
parkgebied bevat ook de belangrijke
TM4 eenheid alsook primaire kustvegetaties (overgrootste deel hiervan op
Bonaire komt in dit gebied voor).
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Momenteel stelt de overheid van Bonaire een verordening op waarin wordt geregeld voor
welke activiteiten een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld.
Het betreft de volgende ontwikkelingen:
a.
de aanleg, wijziging of uitbreiding van een luchtvaartterrein;
b.
de wijziging in de ligging van een start- of landingsbaan of de verlenging of verbreding
daarvan;
c.
de aanleg, wijziging of uitbreiding van een zeehaven;
d.
de aanleg, wijziging of uitbreiding van met land verbonden en buiten een haven gelegen
pier voor het lossen en laden van zeegaande schepen;
e.
de aanleg, wijziging of uitbreiding van een kunstmatig strand;
f.
de aanleg, wijziging of uitbreiding van een jachthaven;
g.
de aanleg, wijziging of uitbreiding van een uitwatering in zee;
h.
de oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting bestemd voor het ontzilten van
zeewater of voor het onttrekken van warmte of koude aan zeewater waarbij de activiteit
betrekking heeft op een hoeveelheid water van 70 m³ per dag of meer;
i.
de winning dan wel wijziging of uitbreiding van de winning van oppervlaktedelfstoffen,
de ophoging of ander gebruik van de zeebodem over een oppervlakte van 0,25 ha of
meer;
j.
de aanleg, wijziging of uitbreiding van een inrichting voor aquacultuur;
k.
de infiltratie van water in de bodem of onttrekking van grondwater aan de bodem alsmede de wijziging of uitbreiding van bestaande infiltraties of onttrekkingen waarbij de
activiteit betrekking heeft op een hoeveelheid water van 100 m³ per dag of meer;
l.
de winning van aardolie, aardgas of andere delfstoffen;
m. de oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting bestemd voor de opslag van
aardolie, aardgas, petrochemische of chemische producten met een opslagcapaciteit
van 2.000 ton of meer;
n.
de oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting bestemd voor de raffinage van
aardolie;
o.
de oprichting, wijziging of uitbreiding van een chemische fabriek en de aanleg van de
daarbij behorende infrastructuur;
p.
de aanleg, wijziging of uitbreiding van een buisleiding met een diameter van meer dan
20 cm voor het transport van gas, olie of chemicaliën over een lengte van meer dan
500 m;
q.
de oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting bestemd voor de productie van
elektriciteit, stoom of warmte met een vermogen van 5 megawatt of meer;
r.
de oprichting, wijziging of uitbreiding van één of meer met elkaar samenhangende installaties voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie, waarbij de
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activiteit betrekking heeft op een gezamenlijk vermogen van 10 megawatt of meer of
10 windturbines of meer;
de aanleg, wijziging of uitbreiding van het tracé van een bovengrondse hoogspanningsleiding met een spanning van 30 kilovolt of meer en over een lengte van 3 km of meer;
de oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting bestemd voor het verbranden,
verwerken of storten van afvalstoffen met een capaciteit van 2.000 ton per jaar of
meer;
de oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting bestemd voor het reinigen van
afvalwater met een capaciteit van 1.000 inwonerequivalenten of meer;
de ontgronding dan wel wijziging of uitbreiding van de ontgronding over een oppervlakte van 1 ha of meer;
de winning dan wel wijziging of uitbreiding van de winning van oppervlaktedelfstoffen
op een winplaats van 5 ha of meer of een aantal winplaatsen die in elkaars nabijheid
liggen met een gezamenlijke oppervlakte van 5 ha of meer;
de aanleg, wijziging of uitbreiding van een golfbaan en andere recreatieve of toeristische voorzieningen met een oppervlakte van 8 ha of meer;
de aanleg, wijziging of uitbreiding van terreinen en bouwwerken voor verblijfsaccommodatie van 10 kamers of meer in bufferzones van natuurparken en in gebieden met bestemmingen als bedoeld in artikel 6, lid 3.h en 3.i, van de Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning Bonaire (A.B. 1994, no. 22).

220903.14556.00

Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg

Bijlage 4

Besluit aanleg zandstraden

1

Voorwaarden aanleg zandstranden
Een vergunning als bedoeld in artikel 2 wordt uitsluitend verleend nadat de Commissie natuurbeheer Bonaire is gehoord en indien:
a.
de aanleg, het aanvullen of doen ontstaan van het strand geschiedt in het kader van de
bouw van verblijfsaccommodatie, met meer van 100 kamers op een locatie aan zee;
b.
het strand te allen tijde vrij toegankelijk is;
c.
er geen strand in de onmiddellijke omgeving is;
d.
het strand aan minimaal drie zijden, niet zijnde de landzijde, beschermd wordt door een
keermuur boven de hoogwaterlijn;
e.
het zand voor de aanleg of voor het aanvullen van het strand van dezelfde kwaliteit is
als het ter plaatse aanwezige zeezand.
Artikel 4
Bij het aanleggen of aanvullen van stranden dienen de volgende richtlijnen in acht te worden
genomen:
A.

Strand:
1. het verloop van het bodemprofiel ter plekke dient minimaal de verhouding 1:20 te
hebben;
2. het strand dient aan minimaal drie zijden, niet zijnde de landzijde, te worden afgesloten met een keermuur boven de hoogwaterlijn volgens de onder B vermelde minimumspecificaties;
3. bij de aanleg en bij het eventueel aanvullen dient zeezand van dezelfde kwaliteit als
het ter plaatse aanwezige zand of koraalsteentjes te worden gebruikt.

B.

Keermuur:
1. de keermuur wordt geconstrueerd vóórdat zand wordt aangebracht op het beoogde
strand;
2. de keermuur wordt boven normaal midden peil geconstrueerd;
3. de keermuur wordt vervaardigd van gewapend beton;
4. de kruin van de keermuur dient minimaal een hoogte te hebben van normaal midden
peil + 0,7 m;
5. de keermuur dient bestand te zijn tegen golfaanvallen van 1,5 m;
6. de keermuur dient minimaal 0,2 m gefundeerd te zijn in de kliplaag;
7. de keermuur dient aan de zeezijde een talud te hebben bestaande uit brokken kalksteen van minstens 50 kg zwaar;
8. constructie volgens de bij dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, behorende bijlage.
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C.
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Overige voorwaarden:
1. de bovenzijde van de zandlaag bevindt zich minimaal 0,2 m onder de kruin van de
keermuur;
2. de dikte van de zandlaag is maximaal 0,2 m;
3. de opvulling onder de zandlaag bestaat uit koraalstenen of koraalvingers tot een
hoogte van maximaal normaal midden peil + 0,3 m.
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