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OPENBAAR LICHAAM BONAIRE 
Eilandsbesluit van                                  , no. 

(archiefnr.                             ) 
 

DE EILANDSRAAD VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE; 

 

Gelezen:  

 

Het voorstel van het Bestuurscollege d.d. 20 december 2012 inzake de 

vaststelling van de 2e gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk 

Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) 2010; 

  

Overwegende: 

 

dat op 8 oktober 2010 de eilandsraad het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan 

Bonaire (ROB) heeft vastgesteld; 

dat het gewenst is dit plan te herzien door in het plan de mogelijkheid van 

een algemene planologische vrijstellingsbepaling op te nemen; 

dat de herziening is gemotiveerd en beschreven in bijgevoegde bijlage*; 

dat de herziening aansluit bij de in artikel 3 van de Eilandsverordening 

ruimtelijke ontwikkelingsplanning Bonaire genoemde criteria ten aanzien 

van een goede ruimtelijke ontwikkeling, een goede volkshuisvesting en een 

verantwoord milieubeheer;  

 

Gelet op: 

 

Artikel 5, 76 en 8 Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning 

Bonaire (A.B. 1994, no. 22) 

 

 

BESLUIT: 

 
Het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) te herzien zoals hierna is 
aangegeven. 

 
 

 
 
Na artikel 70 wordt een nieuw artikel 70a ingevoegd dat als volgt luidt: 

 
 
Artikel 70a: Algemene planologische vrijstelling 

 
70a.1. Het bestuurscollege is bevoegd vrijstelling te verlenen van de 
bestemmingen en de voorschriften  van het rob, indien de activiteit 
waarvoor vrijstelling wordt gevraagd niet in strijd is met een goede 
ruimtelijke ontwikkeling, een goede volkshuisvesting en een 

*ERRATUM* 
Abusievelijk wordt in de tekst verwezen naar een 
bijlage. Deze zin is ten onrechte in de overwegingen 
opgenomen daar er geen bijlage bij het besluit is. 
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verantwoord milieubeheer en de motivering van het besluit een goede 
ruimtelijke onderbouwing bevat. 

70a.2. Het bestuurscollege verleent een vrijstelling als hiervoor bedoeld 
niet eerder dan nadat de eilandsraad heeft verklaard dat hij daartegen 
geen bedenkingen heeft. De verklaring kan slechts worden geweigerd 
in het belang van een goede ruimtelijke ontwikkeling, een goede 
volkshuisvesting en een verantwoord milieubeheer. 
 

70a.3. De eilandsraad kan categorieën gevallen aanwijzen waarin een 
verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. 
 

70a.4. Voordat het bestuurscollege een besluit omtrent een vrijstelling 
neemt, ligt het vrijstellingsverzoek met de daarbij behorende stukken 
voor een ieder gedurende vijftien dagen ter inzage met de mogelijkheid 
tot het indienen van schriftelijke en mondelinge zienswijzen. 

 
70a.5. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in de in het 
Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- of nieuwsbladen 
die binnen het openbaar lichaam Bonaire verspreid worden. 

 

 


