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WIJZIGINGSBESLUIT 2022-02 

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire 

Overwegende 

dat er een aantal initiatieven is ingediend die in strijd zijn met het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan 
Bonaire 

dat deze initiatieven zijn beschreven in het bij dit besluit behorende overzicht;

dat er, gelet op hetgeen beschreven staat in dit overzicht en de achterliggende documenten,
ruimtelijk en functioneel geen bezwaar bestaat tegen het verlenen van planologische medewerking 
aan de initiatieven;

dat medewerking kan worden verleend door gebruik te maken van de in artikel 69.7 Belang in het 
ROB opgenomen wijzigingsbevoegdheid;

dat in het kader van de toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid het ontwerp-wijzigingsbesluit 
met bijbehorend overzicht van initiatieven gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft 
gelegen;

dat er gedurende deze termijn schriftelijk bezwaren zijn ingediend maar dat deze bezwaren niet 
hebben geleid tot een wijziging van het ontwerp-wijzigingsbesluit;

dat het planologisch mogelijk en in het algemeen belang gewenst is het ROB ten behoeve van de 
onderhavige initiatieven te wijzigen;

dat na de wijzigingen van het ROB sprake is van een goede ruimtelijke ordening;

dat de bevoegdheid tot het wijzigen bij het bestuurscollege ligt;

dat bij besluit van 13 maart 2020 (P&A/20200001711) de directeur gemandateerd is om een 
wijzigingsbesluit te nemen;

BESLUlT:

Het ROB als volgt te wijzigen:

Plankaart:

Ter plaatse van het perceel 5-D-12 gelegen nabij de Punta Blanku Chicken Farm (kippenteelt)
de aanduiding 'windmolen' aan de bestemming van het perceel (Agrarisch~ Kunuku) toe te 
voegen.
Ten noorden van het perceel 4-A-605 aan de Kaya Perla te Republiek de bestemmingen 
'Natuur' en 'Woongebied te wijzigen naar 'Bedrijf-Wateropslag'.
Ter plaatse van het perceel (Kaminda Turistiko te Barkadera) de aanduiding 'ontvangst-
en zendstation' aan de bestemming 'Bedrijf-Zonne-energie' toe te voegen.



Ter plaatse van de grond met registratienummer 4124 en een gedeelte van perceel 5-E-34 te 

Santa Clara de bestemming Agrarisch-Kunuku te wijzigen naar de bestemming 
'Bedrijventerrein-Zware Bedrijven' met de aanduiding 'beton- en asfaltcentrales'.
Ter plaatse van de gronden waar Afd. is gevestigd aan de Kaminda Lagun gelegen 
Plantage Aruba te Antriol de aanduiding aan de bestemming Agrarisch-Kunuku toe te 
voegen en de binnen het gebied en langs de Kaminda Lagun gelegen aanduiding voor een 
maximaal bebouwingspercentage van 20% van de plankaart te verwijderen.

Voorschriften:

Aan artikel een nieuw lid 4 toe te voegen dat luidt als volgt:
Een windmolen mag ter plaatse van de aanduiding 'windmolen' een bouwhoogte van 
maximaal 30 meter hebben.
Aan artikel 76.1 achter de woorden 'door middel van zonnepanelen' toe te voegen 'en ter 
plaatse van de aanduiding 'ontvangst- en zendstation' tevens voor zend<en antennemasten 
met bijbehorende gebouwen'.
Aan artikel 76.2 een nieuw lid 76.2.3 toe te voegen met de kop 'Ontvangst en zendstation' en 
met de tekst 'Ter plaatse van de aanduiding 'Ontvangst- en zendstation' mag een gebouw 
een maximale bouwhoogte van 4 meter en een zend~ en antennemast een maximale 
bouwhoogte van 15 meter hebben.
Aan het slot van artikel 3.1 lid 1 toe te voegen 'Grootschalige agrarische activiteiten zijn 
toegestaan binnen de aanduiding 
Onder vernummering van de overige leden aan artikel een nieuw lid i toe te voegen 
dat als volgt luidt: Ter plaatse van de aanduiding van de aanduiding mag een gebouw 
worden gebouwd tot een goothoogte van maximaal 4 meter en een bouwhoogte van 
maximaal 6 meter. Het bebouwingspercentage bedraagt maximaal 
Aan artikel 18.2.1 onder a een nieuw lid 4 toe te voegen dat als volgt luidt: Ter plaatse van de 
aanduiding 'beton- en asfaltcentrales' bedraagt de maximale bouwhoogte 15 meter en het 
maximale bebouwingspercentage 
Aan artikel 18.2.2 een nieuw lid c toe te voegen dat als volgt luidt: Een schoorsteen of een 
technische installatie mag ter plaatse van de aanduiding 'beton- en asfaltcentrales' een 
bouwhoogte van maximaal 18 meter hebben.
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Nota van beantwoording bezwaarschrift 

ontwerp-wijzigingsbesluit binnenplanse wijziging '2022-02'

op punt4 

Behorend bij het besluit van de Directeur van de Directie Ruimte Ontwikkeling namens het 
Bestuurscollege op Tw?ßgßmzozzot vaststelling van het ontwerp-wijzigingsbesluit1202202'



Inleiding/achtergrond 
0m medewerking te kunnen verlenen aan een vijftal voorstellen is er een binnenplanse wijziging van 
het Ruimtelijke Ontwikkelingsplan Bonaire voorgelegd. Het gaat om de volgende punten.

Verzoek voor het realiseren van reverse osmose en watermolen voor de productie van water 
voor landbouw en (kippen)veetee|t in omgeving;
Verzoek van WEB uitbreiden water tanks te Seru Largu;
Verzoek om Galileo Zendstation te realiseren;
Uitbreiden bestemming Bedrijventerrein zware bedrijven te Santa Clara;
Verzoek van .V
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Voor de planologische onderbouwing van de bovengenoemde vijftal punten/voorstellen wordt naar 
het bijgevoegde Overzicht van punten van wijzigingen 2022-02 (Binnenplanse wijziging) verwezen.
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.
Na de vastlegging en goedkeuring van de binnenplanse wijziging kan medewerking verleend worden 
aan bouwaanvragen.

Communicatie 
Op 1 september 2022 heeft de Directeur van de Directie Ruimte Ontwikkeling namens het 
Bestuurscollege ingestemd om het ontwerp-wijzigingsbesluit binnenplanse wijziging (2022-02)
bekend te maken en gedurende 15 dagen ter inzage te leggen.
De bekendmaking van het ontwerp-wijzigingsbesluit is op 7 september 2022 op de Facebook pagina 
van het OLB geplaatst en op 8 september 2022 is het in het Antilliaans Dagblad en de Boneriano/
Extra gepubliceerd.

Bezwaren 
Er is gedurende de termijn van terinzagelegging 1 zienswijze ontvangen binnen de gegeven termijn.
ln deze Nota zijn de in de zienswijze vermelde bezwaren in het kort samengevat en wordt hierop 
gemotiveerd gereageerd.

Mr. Peeters van Advocatenkantoor Van Eps, p/a Bulevar Gobernador Debrot 31,
Kralendijk, Tel. +599 717 7557 ext. 411, Email: peeters@vaneps.com 
heeft namens zijn cliënten:

de besloten vennootschap Zandmannetje en 
de naamloze vennootschap Wilca Beton Transport 

hierna gezamenlijk te noemen "Zandmannetje gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
schriftelijke bezwaren in te dienen. (Zie voor de inhoud van deze de zienswijze punt 4 van deze Nota)

Beantwoording schriftelijke bezwaren 



Hieronder volgt de samenvatting van de zienswijze en het antwoord van het Bestuurscollege 
hierop.

Per brief 23 september 2022 (archiefnummer P&A/2022003660) heeft Mr. Tom LH. Peeters 
van Advocatenkantoor Van Eps namens 2 cliënten schriftelijk bezwaren (een zienswijze) ingediend 
tegen het ontwerp›wijzigingsbes|uit Belanghebbenden hebben een perceel, kadastraal 
bekend onder 5-E-41 dat direct ten oosten van de onverharde weg dat tussen een gedeelte van het 
plangebied is gesitueerd.

Ontvankelijkheid 
Het ontwerpbesluit (binnenplanse wijziging 2022-02) is op 8 september 2022 gepubliceerd. De 
termijn voor indienen van bezwaren bedraagt 15 dagen gerekend vanaf de dag na de publicatie.
Bezwaren dienen derhalve uiterlijk op 23 september 2022 te zijn ingediend. De bezwaren zijn binnen 
de termijn, op 23 september 2022 (PA-2022003660), en daarmee tijdig ingediend.

Inhoudelijke behandeling 
De bezwaren richten zich tegen de voorgenomen bestemmingswijziging van een gedeelte van het 
perceel, kadastraal bekend als 5-E-34 en de huurgrond met registratienummer 4124. De navolgende 
gronden zijn door 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 wonenl dat wil zeggen voor woningen op kavels van minimaal 5 hectare (per 
woning);
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 (ovenlveging 
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 

Ten aanzien van de eerste grond het volgende. 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 een ieder ter inzage ligt. De 
terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in alle in het Nederlands en Papiaments dag- en 
nieuwsbladen die op Bonaire worden verspreid. Het ontwerp~wijzigingsplan is conform vigerende wet- en 
regelgeving op 8 september 2022 gepubliceerd in de gebruikelijke dag- en nieuwsbladen, respectievelijk het 
Antilliaans Dagblad (Nederlandstalig), de Boneriano (Papiamentstalig) en op de website www.bonaire-ro.n|

en op de Facebook pagina van het OLB. Alle ontwerp-wijzigingsplannen worden via deze kanalen verspreid.

Met betrekking tot de tweede grond het volgende. Naast het feit dat de bestemming Agrarisch Kunuku op 
grond van artikel van het ROB kan worden gewijzigd biedt artikel van het ROB de mogelijkheid 
om “het ruimte/ijk ontwikkelingsplan te wijzigen voor initiatieven waarin het ruimte/ijk 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.” ln dit geval, dient de voorgenomen bestemmingswijziging het 
algemeen belang, namelijk de economische ontwikkeling van Bonaire, Er is een grote vraag naar 
bouwmaterialen op Bonaire, waaronder asfalt en betonblokken. De voorgenomen bestemmingswijziging 
faciliteert de oprichting van asfalt plant(s) en een blokkenfabriek. ln de wegenbouw is met spoed asfalt 
nodig. De bouw is 'booming' op Bonaire en daar ligt een behoefte aan betonblokken. Lokale productie 
van deze materialen is van belang voor Bonaire omdat het importeren van bouwmaterialen extra kosten met 

zich brengt en de transportkosten om materialen naar Bonaire te vervoeren aanzienlijk zijn gestegen.

Het OLB heeft derhalve conform artikel 16, eerste lid aanhef en onder van de EroB, gelezen in samenhang 
met artikel 69.7 ROB, gehandeld. Derhalve wordt geconcludeerd dat het ontwerp-wijzigingsbesluit 202202 
voldoet aan artikel 69.7 "Belang" en de procedure voor een 'binnenplanse wijziging' ex artikel 69.8 Rob 
gelezen in samenhang met artikel 18 EroB correct is gevolgd,

inzake de derde grond kan worden volstaan door te verwijzen naar het aangrenzend gebied (paarse deel)
aan het gebied waarop de voorgenomen binnenplanse wijziging betrekking heeft. Dit gebied (paarse deel)
heeft reeds de bestemming "Bedrijventerrein zware bedrijven". De bestemmingswijziging betreft een 
uitbreiding van dit gebied. ln dit geval heeft het OLB de afweging gemaakt om de bestemming 
"Bedrijventerrein Zware bedrijven" te concentreren, zodat eventueel stofoverlast en andere vormen van 
hinder zo veel mogelijk worden beperkt en geconcentreerd blijven tot het gebied waar reeds enige vorm van 
stofoverlast en ander vormen van hinder bestaan. Hetzij opgemerkt, dat ook Belanghebbenden in 
overweging 1.6 te kennen geven dat het buitengebied te Santa Clara, het meest geschikte gebied is om 
industriële activiteiten voor het maken van beton en betonproducten uit te voeren.

De vierde grond richt zich tegen de omstandigheid dat het OLB niet alle gegadigden de mogelijkheid heeft 
geboden om mee te dingen om op perceel 5-E›34 en huurgrond met registratienummer 4124 de industriële 
activiteiten te ontplooien, welke naar gesteld volgens het Didam-arrest had moeten plaats vinden.
Belanghebbenden miskennen dat het perceel eigendomsgrond is en reeds als eigenaar het bedrijf 
Stone Crusher had. Het bedrijf Caribbean Blokken en Klinker Fabriek heeft dit perceel middels 
private (zijnde van een particulier) aankoop verkregen. De bestemmingswijziging heeft betrekking op een 
gedeelte van het perceel 5-E›34 (eigendomsgrond in handen van een private partij) en op de huurgrond met 
registratienummer 4124 waar het OLB de eigenaar van is. In dit geval heeft er geen privaatrechtelijke 
rechtshandeling plaatsgevonden waarbij het OLB als publiekrechtelijk orgaan betrokken is geweest. De 
venuijzing naar het Didam-arrest (ECLI: NL:HR:2021:1778) leidt dan ook niet tot het ermee door 
Belanghebbenden beoogde doel.



Tot slot, ten aanzien van de laatste grond kan worden volstaan met de mededeling dat 
Belanghebbenden nimmer bij het OLB een verzoek hebben ingediend om de bestemming van hun perceel te 
wijzigen. Nu er nimmer een verzoek is ingediend en dientengevolge nimmer op een dergelijk verzoek door 
het OLB is beslist, kunnen Belanghebbenden het OLB niet met recht verwijten dat zij niet de kans hebben 
gekregen om hun eigenbedrijfsactiviteiten uit te breiden.

Gelet op de bovenstaande gronden gericht tegen de bestemmingswijziging wordt geconcludeerd dat deze 
gronden niet slagen, zodat het concept wijzigingsbesluit ongewijzigd zal worden vastgesteld stellen.

Intrekken beslissing 19-10-2022 inzake vaststelling Wijzigingsbesluit 2022-02 
2022003556).
Gelet op het feit dat bij het vaststellen van het Wijzigingsbesluit 2022-02 bovengenoemde bezwaren 
niet zijn betrokken, wordt geadviseerd om dit besluit in te trekken en het Wijzigingsbesluit 2022-02 
opnieuw vast te stellen.

Vaststelling binnenplanse wijziging 
Deze Nota maakt deel uit van het vaststellingsbesluit. Naar aanleiding van de ingediende bezwaren is 
besloten de binnenplanse wijziging ongewijzigd vast te stellen. De indiener van de ingediende 
bezwaren ontvangt een afschrift van deze nota en van het vaststellingsbesluit. Tegen de vastgestelde 
binnenplanse wijziging kan op grond van artikel 20 van de Eilandsverordening ruimtelijke 
ontwikkelingsplanning Bonaire (EroB) binnen zes weken na de dag waarop de beschikking is gegeven 
beroep worden ingesteld bij het Gerecht in Eerste Aanleg, te Bonaire, door de indieners die tijdig 
bezwaren hebben ingediend, en belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die het 
bestuurscollege bij de vaststelling van het wijzigingsplan (2022-02) heeft aangebracht.


