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Toelichting Uitwerkingsplan Kaya Serena Percelen 4-D-2311, 4-D-2310, 4-D-
2306, 4-D-2308 te Den Terra. 
 
 
1. Aanleiding 
Dit uitwerkingsplan wordt opgesteld om een verkaveling voor de heer Gregory 
Beudeker mogelijk te maken voor dit gebied. De verplichting tot het maken van een 
uitwerkingsplan voor dit voorstel verkaveling is opgenomen in het Ruimtelijk 
Ontwikkelingsplan Bonaire. 

 

 
1. Ligging van het plangebied 

 
 
 
2. Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire 
De eilandsraad heeft op 8 oktober 2010 het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire 
vastgesteld. In dit plan zijn de gronden, waarop het voorstel betrekking heeft, bestemd 
voor ‘Woongebied– Uit te werken I’.  
Nadat dit uitwerkingsplan door het Bestuurscollege is vastgesteld en het 
uitwerkingsplan in werking is getreden, kan het plangebied worden verkaveld en 
kunnen de vereiste bouwvergunningen aangevraagd en verleend worden. 
Door deze in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire opgenomen constructie houdt 
het Bestuurscollege grip op de wijze waarop het gebied wordt verkaveld en ingevuld.  
Het Bestuurscollege kan het uitwerkingsplan alleen vaststellen als het voorstel 
verkaveling voldoet aan de uitwerkingsregels van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan 
Bonaire. Deze zijn opgenomen in de voorschriften van de bestemming ‘Woongebied 
– Uit te werken I’.  
 
In hoofdstuk 4 worden de regels benoemd en wordt aangegeven hoe het voorstel 
verkaveling zich tot deze regels verhoudt. 
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3. Het voorstel 
Het voorstel van de heer Beudeker heeft betrekking op het realiseren van een 
woonwijk met kleinere woningen (80-110 m2) en appartementen met zoveel mogelijk 
behoud van de aanwezige vegetatie. 
 
4. Uitwerkingsregels 
Het uitwerkingsplan moet voldoen aan de uitwerkingsregels zoals die in het Ruimtelijk 
Ontwikkelingsplan Bonaire zijn opgenomen. Deze uitwerkingsregels staan in de 
voorschriften van de bestemming ‘Woongebied – Uit te werken I’ (artikel 56).  
De uitwerkingsregels hebben enerzijds betrekking op de toe te laten functies, 
toegestane bouwhoogten en op de bebouwingspercentages en anderzijds op enkele 
algemene criteria. 
 
Voor dit voorstel verkaveling zijn enkele uitzonderingen op deze uitwerkingsregels van 
toepassing, namelijk: 
 

1. Ten behoeve van het woongenot zijn er binnen het gehele plangebied geen 
toko’s, minimarkets, crèches en kleinschalige sociaal-maatschappelijke 
voorzieningen toegestaan. Deze vereiste zal opgenomen worden in de 
koopovereenkomst. 

 
2. Binnen het plangebied mogen enkel in Fase 2 winkels en gebouwen ten 

behoeve van sociaal, maatschappelijk, educatieve, medische en culturele 
voorzieningen worden gebouwd. Deze vereiste zal opgenomen worden in de 
koopovereenkomst. 

 
3. Binnen het plangebied is het toegestaan om geschakelde woningen te bouwen. 

De geschakelde woningen op twee kavels zullen in één keer gebouwd worden 
en deze twee kavels behoren voor de aanvraag van de bouwvergunning en 
bouw toe aan één eigenaar. 

 
4. Voor twee specifieke kavels in het plangebied (zie tekening S607-01 d.d. 

27.07.2017) waar een boom staat op locatie van een toekomstige woning en 
er geen ruimte is voor de woning binnen de kavel mag afgeweken worden van 
de zijdelingse kavelgrens van 3 meter. Hier mag gebouwd worden op 2 meter 
van de zijdelingse erfgrens ten behoeve van het behoud van de beschermde 
boom. 

 
 
4.1 Uitwerkingsregels ten aan zien van de functie en het bouwen  
Het voorstel verkaveling voldoet aan de uitwerkingsregels voor wat betreft de functies 
en de bouwbepalingen. Deze staan een vaststelling van het uitwerkingsplan niet in de 
weg. 
 
4.2 Algemene uitwerkingsregels 
De algemene regels hebben betrekking op stofoverlast, hemelwaterafvoer, 
ontsluiting, de financieel/economische uitvoerbaarheid, de landschappelijke 
inpassing en de noodzaak om een nieuw gebied te ontwikkelen. 
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Voor de uitwerking is onderzoek gedaan naar de natuurlijk en cultuurhistorische 
waarden van dit gebied, hiervan is een rapport gemaakt door Wildconscience. Er zijn 
geen cultuurhistorische waarden geconstateerd en de belangrijkste bomen zijn 
ingemeten en meegenomen in het voorstel verkavelingsplan.  
Er is in de uitwerking voldoende ruimte gecreëerd voor groenvoorzieningen en 
speelaanleidingen. 
Stofoverlast is er door de nieuwe functies niet te verwachten. De hemelwaterafvoer is 
gewaarborgd doordat de nieuwe bebouwingen een klein oppervlak van het plangebied 
zijn, (960m2 aan woningen op een oppervlakte 20.000m²) en de aanwezigheid van 
vegetatie. De oppervlakte van de verharde wegen is 2130m². Het plangebied wordt 
aan drie zijden ontsloten door kaya Serena. 
Het plan wordt door de heer Beudeker zelf ontwikkeld en gerealiseerd en is 
financieel/economisch uitvoerbaar.  
 
5. Plankaart en voorschriften 
Het uitwerkingsplan bestaat uit een plankaart, rapport Wildconscience, plattegrond 
verkavelings plan S607-04 d.d. 27-06-2017, voorschriften woongebied 1 en deze 
toelichting.  
Op de plankaart is één bestemming aangegeven: ‘Woongebied 1’. In de voorschriften 
wordt aangegeven voor welke functies de bestemming mag worden gebruikt en op 
welke wijze er mag worden gebouwd.  
 
De voorschriften van de bestemming ‘Woongebied 1’ sluit aan op de regio en biedt de 
mogelijkheid tot de bouw in de eerste fase voor 26 woningen/appartementen 
aangezien per woning minimaal 350 m² kaveloppervlakte vereist is en voor 
appartementen minimaal 220m². Woningen en appartementen zullen gebouwd 
worden in beton met hellend- en/of platdak. 
 
De in de voorschriften opgenomen bestemmingsomschrijving laat alleen de functies 
wonen en de tot een woongebied behorende inrichting toe.  
De maximale goothoogte van woningen zijn gesteld op 6 meter. De maximale 
bouwhoogte op 9 meter en er is een maximaal bebouwingspercentage van 40%.  
 
De overige voorschriften zijn overgenomen vanuit het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan 
Bonaire en gelden voor geheel Bonaire. Deze zijn ondersteunend en aanvullend aan 
de bestemmingsvoorschriften. 
 
6. Procedure 
De procedure die dit uitwerkingsplan moet doorlopen is opgenomen in het Ruimtelijk 
Ontwikkelingsplan Bonaire. In de voorschriften van de bestemming ‘Woongebied I – 
Uit te werken’ (artikel 56) is in lid 56.2.4 bepaald dat voorafgaande aan de vaststelling 
door het Bestuurscollege een ontwerp-uitwerkingsplan gedurende vijftien dagen ter 
inzage moet liggen. Gedurende deze termijn kan eenieder bezwaren indienen tegen 
het ontwerp-uitwerkingsplan. 
 
Het plan heeft vanaf ………….gedurende 15 dagen ter inzage gelegen. Gedurende 
deze termijn zijn er …… bezwaren tegen het ontwerp-uitwerkingsplan ingediend.  
 
 


