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Datum inboeken advies: 1 5 DEC 2022 Archiefnr: Zoííwyl/Ztç 
Dienst: R&0 Afdeling: Beleid Projecten Kopie aan: jAZ 

Bijlagen Wijzigingsbesluit 2022-02 Overzicht van punten van wijziging 2022-02 
(binnenplanse wijzigingen), Plankaarten bijbehorende de binnenplanse wijziging 2022-02,
bezwaarschrift, met Nota van Beantwoording bezwaren, publicatie teksten (NL en PAP) en 
conceptbriefaan indiener van bezwaar (ter ondertekening/ en verzending)

Besluitvorming door: Afdelingsheefdà Directeur >Eilandseeretai=is~xßestm?=seellege 

Onderwer :Vaststellin wi'zi in sbesluit 2022-02 binnen lanse wi'zi in 

De directeur van de Directie R&O wordt geadviseerd om namens het bestuurscollege het 
wijzigingsbesluit 2022-02 (archiefnr. P&A2022003557] van 20-10-2022 in te trekken 
en het wijzigingsbesluit 2022-02 opnieuw vast te stellen.
De vaststelling van het wijzigingsbesluit bekend te maken en samen met het 
vaststellingsbesluit en Nota van beantwoording bezwaren gedurende 15 dagen voor 
eenieder ter inza e te 
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De directeur van directie R&O heeft namens het bestuurscollege ingestemd Publicatie Paraaf 
om het wijzigingsbesluit 2022-02 (archiefnr. P&A2022003557] van 20- IA 10-2022 in te trekken en het wijzigingsbesluit 2022-02 opnieuw vast te 
stellen en heeft besloten om het conform artikel 19, derde lid, van het EroB NEE 
ter inzage te leggen.

Datum advies: 02-12-2022 Naam adviseur. ParaafROV: %8'Lla 
waan-100m ParaafjAz-



Aangeboden wordt het wijzigingsbesluit 2022-02 ten behoeve van een vijftal voorstellen om 
binnenplanse wijziging van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire ter vaststelling 
voorgelegd.
Het gaat om het bijgevoegde overzicht.

Verzoek voor het realiseren van reverse osmose en watermolen voor de productie van 
water voor landbouw en (kippen)veeteelt in omgeving van Washikemba;

Verzoek van WEB uitbreiden water tanks te Seru Largu;
Verzoek om Galileo Zendstation te realiseren te Barkadera;
Uitbreiden Zwaar bedrijvigheid te Santa Clara;
Verzoek van 

Op l september 2022 (P&A2022002946) heeft de directeur R&O ingestemd met de ter inzage 
legging van het ontwerp-wijzigingsbesluit binnenplanse wijziging Het ontwerp 
wijzigingsbesluit met bijbehorende stukken heeft vervolgens gedurende de periode 
9 september tot en met 23 september 2022 (publicatie in Antilliaans Dagblad en de Extra op 
8 september 2022) ter inzage gelegen. Op 26 september 2022 is er een mail richting P&A 
gegaan om na te gaan of er bezwaren waren ingediend. Dezelfde dag werd de mail beantwoord 
dat er geen bezwaren waren binnen gekomen. Op 19 oktober 2022 is besloten om het 
wijzigingsbesluit 2022-02 (binnenplanse wijzigingen) vast te stellen (PM-2022003556 en 
P&A 2022003557). Echter bleek later dat er op 23 september 2022 schriftelijk bezwaren 
waren ingediend.

De basis voor het maken van de binnenplanse wijziging voor deze vijftal verzoeken is 
opgenomen in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire Op grond van artikel 69.7 van 
het ROB is het bestuurscollege bevoegd om het ruimtelijk ontwikkelingsplan te wijzigen voor 
initiatieven waarin het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet voorziet en gericht zijn op het 
algemeen belang, op publieke voorzieningen of op initiatieven die economisch, toeristisch,
recreatief of wat betreft het wonen of de werkgelegenheid een duidelijke toegevoegde waarde 
hebben voor Bonaire. Deze vijftal voorstellen hebben een toegevoegde waarde voor de 
Bonairiaanse samenleving en dienen derhalve het algemeen belang van het eiland, zoals 
beschreven in artikel 69.7 van het ROB. Er is reactie met bezwaren ingediend op punt 
Uitbreiden Zwaar bedrijvigheid te Santa Clara, die beantwoord dient te worden. De navolgende 
gronden zijn door deze belanghebbenden naar voren gebracht:

De voorgenomen 'binnenplanse wijziging' is niet conform procedure gepubliceerd 
(overweging 

Wijziging van de bestemming voor het onderhavig gebied is niet mogelijk middels een 
'binnenplanse wijziging' daar artikel van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan 
Bonaire enkel wijziging van de bestemming voor de volgende initiatieven 
mogelijk maakt:

agrarische activiteiten;
horecabedrijven;
ondergeschikte detailhandel nabij andere functies;
dagrecreatie;
agritoerisme;
verblijfsrecreatie in de vorm van ecolodges;
landschappelijk wonen, dat wil zeggen voor woningen op kavels van minimaal 5 
hectare (per woning);
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een golfbaan;
een sociaal of maatschappelijke voorziening (overwegingen 2.3 2.6 en 3.1 van het 
bezwaar).

Gewijzigde gebruik past niet in de omgeving [overweging 
Het OLB had volgens belanghebbenden op grond van het Didam-arrest alle gegadigden 
de mogelijkheid moeten bieden om op die locatie (te weten perceel 5-E-34 en 
huurgrond met registratienummer 4124) mee te dingen om deze vorm van industrie te 
bedrijven. Door dit na te laten heeft het OLB in strijd met de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur en onrechtmatig gehandeld (overweging 

Het OLB heeft in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur gehandeld en 
onrechtmatig gehandeld, door belanghebbenden niet de mogelijkheid te bieden om hun 
eigen bedrijfsactiviteiten uit te breiden (overwegingen 2.8 en 

ri i h K 
Conform artikel 18, van de Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning (EroB)
gelezen in samenhang artikel van het ROB, wordt bepaald dat het ontwerp van een 
wijzigingsplan gedurende vijftien dagen voor eenieder ter inzage ligt. Op basis van de 
mandaatregeling is de Directeur van de Directie R&O bevoegd namens het bestuurscollege 
een binnenplanse wjziging op basis van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire vast te 
stellen.

0 Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning Bonaire artikel 18-22 geeft 
de planologische procedure weer voor uitwerkings-en wijzigingsplannen. Op grond van 
artikel 19 van de EroB stelt het Bestuurscollege het wijzigingsplan vast binnen 30 dagen na 
a?oop van de ter inzage termijn. Deze termijn is verstreken aangezien het langer heeft 
geduurd alle benodigde informatie en input te verzamelen. De ROB geeft aan dat het 
vastgestelde wijzigingsbesluit gedurende 15 dagen ter inzage gelegd wordt en dat 
belanghebbenden beroep kunnen instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg.

Te bereiken resultaat:
Vaststelling van de binnenplanse wijziging op basis waarvan de benodigde bouwvergunningen 
ter realisatie van de voorstellen/initiatieven verleend kunnen worden.

Oplossingl advies:
Afd. Beleid en Projecten, unit ROV, adviseert de directeur van Dir. R&O om:

het vastgestelde wijzigingsbesluit 2022-02 van 20-10-2022 (P&A«2022003557) in te 
trekken;

het wijzigingsbesluit 2022-02 opnieuw vast te stellen en om het ter inzage te leggen.

De ingekomen bezwaar wordt beantwoord middels bijgevoegde Nota van beantwoording 
bezwaren. De bezwaar geeft geen aanleiding om de wijzigingsbesluit niet vast te stellen of 
wijzigingen aan te brengen.

De Directeur R&0 wordt geadviseerd het wijzigingsbesluit 2022-02 van 20-10-2022 
2022003557) in te trekken, het wijzigingsbesluit 2022-02 vast te stellen, de nota van 
beantwoording bezwaren en vaststellingsbesluit ter inzage te leggen gedurende 15 dagen.

OPENBAAR LICHAAM BONAIRE ADVIES AAN HET BESTUURSCOLLEGE 

Pagina 3 van 4 



Financieel (begrotingspost/stelpost]: Begrotingspost Algemeen Beheer DROB 6.002.10.18-
34420 Voorlichting en Promotie publicatie.

Procedures ROB procedure art EroB art.18 (ter inzage 
legging) is gevolgd. Conform art. 19 dient het 
wijzigingsbesluit ter inzage gelegd te 
worden voor 15 dagen.

Personele consequenties Nvt 
Communicatie (intern/extern) Publicatie in Pap, en NL voor afd. Communicatie [niet 

naar gezaqhebber/eilandsecretaris)
Neveneffecten Mogelijk beroep van indieners van bezwaren 
Tijdsplanning Zo spoedig mogelijk 
Controle/handhaving/monitoring/followup Checken inzending beroepschriften 
Overleg gepleegd met/evt.paraaf IAZ 
Concept brieven/besluiten Vaststellingsbesluit in 3-voud x voor Post 

Archief, 1 x voor R&O afdeling Beleid, 1 x voor 
initiatiefnemer).
Brief voor bezwaarmaker.
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