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Toelichting: Uitwerkingsplan Sonrisa di Lac te Nikiboko Sùit, 4-G-1664 en 4-G-1665 

1 Aanleiding 

Dit ontwerp-uitwerkingsplan is opgesteld om medewerking te kunnen verlenen aan een 

initiatief van Boninvest B.V. van de heer Serge van den Berg ten behoeve van een 

‘verkavelingsplan’ ten noorden van de Kaminda di Lac ten behoeve van 79 kavels voor 

woningbouw in de zelfbouwsector. De verplichting tot het maken van een uitwerkingsplan 

voor dit voorstel verkaveling is opgenomen in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Ruimtelijke Ontwikkelingsplan 

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 III’. 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. 

Ligging van het plangebied (foto Google Earth) 
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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 III’. 

In paragraaf 4 worden de regels benoemd en wordt aangegeven hoe het initiatief zich tot 

deze regels verhoudt. 

 

3 Het initiatief 

Het initiatief van Boninvest B.V. heeft betrekking op de realisatie van een woongebied op de 

eigendomspercelen 4-G-1664 & 1665.  

Het initiatief behelst het verkavelen en verkopen van bovenvermelde percelen aan de lokale 

bevolking van Bonaire om zo de schaarste aan bouwgronden, de wachtlijst voor 

erfpachtgronden te verlagen. De toekomstige kavelkoper kan dan naar eigen inzicht een 

huis of appartementen bouwen en zijn droom verwezelijken.  

 

4 Uitwerkingsregels 

Het uitwerkingsplan moet voldoen aan de uitwerkingsregels zoals die in het Ruimtelijk 

Ontwikkelingsplan Bonaire zijn opgenomen.  

 

 Huidige bestemming van het plangebied  



Toelichting uitwerkingsplan Sonrisa di Lac   3 

 

Deze uitwerkingsregels staan in de voorschriften van de bestemming ‘Woongebied – Uit te 

werken III’ (artikel 58). De uitwerkingsregels hebben enerzijds betrekking op de toe te laten 

functies, toegestane bouwhoogten en op de bebouwingspercentages en anderzijds op de 

enkele algemene criteria. 

4.1 Uitwerkingsregels ten aanzien van de functie en het bouwen 

Het initiatief zoals dat is ingediend voldoet aan de uitwerkingsregels voor wat betreft de 

functie en de bouwbepalingen. Deze staan een vaststelling van het uitwerkingsplan niet in 

de weg. 

4.2 Algemene uitwerkingsregels 

De algemene criteria hebben betrekking op de stofoverlast, hemelwaterafvoer, ontsluiting, 

de financieel/economische uitvoerbaarheid, de landschappelijke inpassing en de noodzaak 

om een nieuw gebied te ontwikkelen. 

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 

landschappelijke of cultuurhistorische elementen die een ontwikkeling in de weg staan. Ook 

op ecologisch en milieu-hygiënisch gebied zijn er geen bezwaren tegen het verkavelen en 

bebouwen van het plangebied.  

Er is in de uitwerking voldoende ruimte gecreëerd voor groenvoorzieningen en 

speelaanleidingen. 

Stofoverlast is er door de functie niet te verwachten. Tijdens de bouw zullen er zo nodig 

maatregelen worden getroffen om stofoverlast te voorkomen.  

De hemelwaterafvoer is gewaarborgd door het oppervlak van een kavel dat niet bebouwd en 

verhard mag worden en door gebruik te maken van klinkers voor de bestrating. Ver der is er 

een hydrologische onderzoek gemaakt ter waarborging van de afwatering van het 

plangebied en op de omliggende omgeving. 

De percelen en wegen worden door de initiatiefnemer zelf ontwikkeld en is financieel/ 

economisch uitvoerbaar. Er is een plan van aanpak om de haalbaarheid van het plan toe te 

lichten. 

 

5 Plankaart en voorschriften 

Het uitwerkingsplan bestaat uit een plankaart, voorschriften en deze toelichting. 

Op de plankaart is een bestemming aangegeven: ‘Woongebied I’. In de voorschriften wordt 

aangegeven voor welke functies de bestemming mogen worden gebruikt en op welke wijze 

er mag worden gebouwd.  

De voorschriften van de bestemming ‘Woongebied I’ sluiten aan op de ligging, de inrichting 

en de omgeving van het plangebied en de gronden zijn bestemd voor woningen, al dan niet 

in de vorm van appartementengebouwen. De minimale kaveloppervlakte per woning 

bedraagt 350 m² en in geval van de bouw van een appartementengebouw bedraagt de 

kaveloppervlakte per appartement minimaal 220 m². De maximale goothoogte van een 
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woning is gesteld op 6 meter. De maximale bouwhoogte op 9 meter, en het maximale 

bebouwingspercentage van de woning op 40%.  

Ook andere onder artikel 52 (pagina 50-51) behorende bepalingen in de voorschriften van 

het ROB (bestemmingsvoorschriften Woongebied 1) worden overgenomen om het plan op 

een goede manier in de omgeving in te passen. Daarnaast moeten er voldoende 

parkeerplaatsen worden gerealiseerd op eigen terrein. 

 

6 Procedure 

De procedure die dit uitwerkingsplan moet doorlopen is opgenomen in het Ruimtelijk 

Ontwikkelingsplan Bonaire. In de voorschriften van de bestemming ‘Woongebied – Uit te 

werken III’ (artikel 58) is in lid 58.2.4 bepaald dat voorafgaande aan de vaststelling door het 

Bestuurscollege een ontwerp-uitwerkingsplan gedurende vijftien dagen ter inzage moet 

liggen. Gedurende deze termijn kan een ieder bezwaren indienen tegen het 

ontwerpuitwerkingsplan.  

  

Het plan heeft vanaf ……………………………... gedurende 15 dagen ter inzage gelegen. 

Gedurende deze termijn zijn er geen bezwaren tegen het ontwerp-uitwerkingsplan 

ingediend. 


