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WIJZIGINGSBESLUIT 
 
 

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire 
 
Overwegende  
 
dat er een aantal initiatieven is ingediend die in strijd zijn met het Ruimtelijk 
Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) 
 
dat deze initiatieven zijn benoemd in de bijlage bij dit besluit  
 
dat er ruimtelijk en functioneel geen bezwaar bestaat tegen het verlenen van planologische 
medewerking aan deze initiatieven 
 
dat deze medewerking kan worden verleend door gebruik te maken van de in het ROB 
opgenomen wijzigingsbevoegdheden 
 
dat in de hiervoor genoemde bijlage ook staat aangegeven welke wijzigingsbevoegdheden 
worden toegepast 
 
dat in het kader van de toepassing van deze wijzigingsbevoegdheden de initiatieven en 
ontwerp-wijzigingsbesluit gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen 
 
dat tijdens deze termijn geen bezwaren zijn ingediend 
 
dat  het mogelijk en gewenst is het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire ten behoeve van de 
initiatieven te wijzigen 
 
dat de bevoegdheid tot het wijzigen bij het bestuurscollege ligt 
 
Besluit: 
 
 

1. ter plaatse van het perceel Entrejol Pariba (huurgrondnummer 4932)  een 
bouwaanduiding op de plankaart aan te brengen en aan artikel 3.2.1 een nieuw lid h 
toe te voegen dat als volgt luidt: ter plaatse van de aanduiding ‘kas’ mag in afwijking 
van de vorenstaande bouwbepalingen de oppervlakte van een kas maximaal 3.000 m2 
bedragen en de bouwhoogte maximaal 4.00 meter. 

 
2. ter plaatse van het perceel Kaminda Jato Baco 12 (4-E-452), het perceel op de kruising 

van Kaya Sonmontuno en Kaya Merengue (4-E-3221) en het perceel Kaminda Lac (4-
G-2531) een functieaanduiding op de plankaart aan te brengen en aan artikel 52.1 een 
nieuw lid 7 toe te voegen dat als volgt luidt: ter plaatse van de aanduiding 
‘minimarket’ zijn de gronden tevens bestemd voor een minimarket. Ter plaatse van het 
perceel Kaminda Lac (4-G-2531) tevens een functieaanduiding op de plankaart aan te 
brengen en aan artikel 52.1 een nieuw lid 8 toe te voegen dat als volgt luidt: ter 
plaatste van de aanduiding ‘horeca’ zijn de gronden tevens bestemd voor horeca. 
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3. ter plaatse van de percelen Kaya Nikiboko Zuid 42 (4-G-759 en 1965) de bestemming 
‘Detailhandel’ te wijzigen in ‘Woongebied 1’ en een functieaanduiding op de 
plankaart aan te brengen dat de gronden tevens zijn bestemd voor een horecabedrijf 
 

4. ter plaatse van Kaya Chippewa (4-D-2039 en 3034) een functieaanduiding op de 
plankaart aan te brengen en aan artikel 52.1 een nieuw lid 8 toe te voegen dat als volgt 
luidt: ter plaatse van de aanduiding ‘horeca’ zijn de gronden tevens bestemd voor een 
horecabedrijf 

 
5. ter plaatse van de percelen 4-A-2461t/m2469 in Nawati Zuid de bestemming ‘Sport’ te 

wijzigen in Woongebied – I,  perceel 4-A-2461 te voorzien van een aanduiding 
‘speeltuin’ en aan artikel 52.1 een nieuw lid 9 toe te voegen dat als volgt luidt: ter 
plaatse van de aanduiding ‘speeltuin’ zijn de gronden tevens bestemd voor een 
speeltuin 
 

6. ter plaatse van Kaya Caribe (4-B-353) de bestemming ‘Woongebied I’ te wijzigen in 
de bestemming ‘Maatschappelijk’ 
 

7. ter plaatse van Kaya Rafaella (4-E-3388 en aangrenzende percelen) de bestemming 
´Woongebied I´ te wijzigen in ´Maatschappelijk´, dit perceel te voorzien van een 
aanduiding ‘wonen’ en aan artikel 33.1 een nieuw lid 3 toe te voegen dat als volgt 
luidt: ter plaatse van de aanduiding ‘wonen’ zijn de gronden tevens bestemd voor 
woningen  
 

8. ter plaatse van Kaya Maria C. Hellmund, ten noorden van het perceel 4-D-1661, de 
bestemming ‘Woongebied I’ te wijzigen in ‘Maatschappelijk-Begraafplaats’. 

 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van …………….. 2013, 
Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire, 
de gezaghebber, de eilandsecretaris, 

 
 
 
 


