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'Griffier:

9.

ONDERWERP :

Vaststelling ontwerp eilandsverordening tot vaststelling van de 11e
gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijke ontwikkelingsplan Bonaire
2010.
,.

TOELICHTING:

De voorzitter brengt onder andere naar voren dat voornoemd onderwerp als
voldoende behandeld is beschouwd in de meningsvormende vergadering en
doorverwezen naar de besluitvormende vergadering .
De voorzitter constateert dat niemand zich als spreker heeft gemeld en legt
het ontwerp in het geheel voor aan de raad met de vraag of hoofdelijke
stemming gewenst is.

BESLUIT:

Het ontwerp voornoemd wordt met 5 stemmen v66r en 4 tegen, aangenomen.

UITVOERING:

College.

EILANDSRAAD VAN HET
OPENBAAR LICHAAM BONAIRE
EILANDSVERORDENING tot vaststelling van
de 11 de herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan
Bonaire 2010

2017
ONTWERP
No. 2
DE EILANDSRAAD VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE
Overwegende:
dat op 8 oktober 2010 de eilandsraad het Ru imtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire
(ROB) heeft vastgesteld ;
dat het gewenst is dit plan op een aantal locaties en onderwerpen te actualiseren;
dat deze locaties en onderwerpen zijn genoemd en gemotiveerd in de Toelichting op
de 11de herziening ;
dat er uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening , volkshuisvesting en
milieubelang geen bezwaar bestaat tegen een aanpassing van het ROB op de
aangegeven onderdelen;
dat de onderwerpen een ontwerp van deze actualisering van het ROB vanaf 14 juni
2016 gedurende dertig dagen ter inzage hebben gelegen ;
dat er op 21 juni 2016 een informatiebijeenkomst is georganiseerd waarbij niemand
is verschenen ;
dater tegen de voorgenomen herzieningen geen bezwaren zijn ingediend;
dat de voorgenomen herzieningen eerder onderdeel uitmaakten van de ?de
herziening ;
dat deze toen buiten de besluitvorming zijn gelaten;
dat het alsnog gewenst is deze herzieningen vast te stellen via een 11de herziening
van het ROB.

Gelet op:
Artikel 10 Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning Bonaire (A.B. 1994,
no. 22)

HEEFT BESLOTEN:
vast te stellen de navolgende eilandsverordening :
Artikel I
De 9e herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire wordt conform de bij
deze eilandsverordening behorende bijlagen vastgesteld.
Artikel II
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar
afkondiging .
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de eilandsraad van het
eilandgebied Bonaire dd.
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