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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Waarom deze herziening? 

In 2011 heeft de Eilandsraad van Sint Eustatius het Ruimtelijk ontwikkelingsplan (verder te noemen 

ROP2011) Sint Eustatius vastgesteld. De beleidsmatige basis voor dit ROP is vastgelegd in het Strategic 

Development Plan (SDP). Het ROP is sinds de vaststelling de basis geweest voor het ruimtelijk beleid op 

het eiland en de bouwvergunningverlening. 

De juridische grondslag voor het ROP ligt in de Wet grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning BES. 

Artikel 7 van deze wet schrijft voor dat de eilandsraad een of meerdere ontwikkelingsplannen vaststelt, 

waarin de op langere termijn na te streven ontwikkeling wordt aangegeven. Artikel 8 geeft aan dat 

steeds als de omstandigheden dat vereisen, maar tenminste eenmaal in de 5 jaren, het 

ontwikkelingsplan herzien moet worden.  De Verordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning openbaar 

lichaam Sint Eustatius 2020 geeft nadere uitwerking aan de Wet. 

Het huidige ROP is ruim 10 jaar geleden vastgesteld. Op basis van de wet is herziening dus nodig. Verder 

zijn de uitgangspunten waarop het SDP is gebaseerd op een aantal onderdelen gewijzigd. Er is dus ook 

sprake van ontwikkelingen en nieuw beleid die vragen om een herziening. Er zijn dus meerdere redenen 

voor het herzien van het ROP. 

1.2  Opzet herziening 

Een ontwikkelingsplan bestaat volgens artikel 7.2 van de wet uit 4 onderdelen: 

 een samenvattend programma in hoofdlijnen, daaronder begrepen een toelichting van de 

doelstellingen, beleidsaspecten en richtlijnen waarop het ontwikkelingsplan steunt; 

 een of meer kaarten (tekeningen) waarop de ontwikkeling wordt uitgebeeld, of welke de 

doeleinden, beleidsaspecten of richtlijnen van het ontwikkelingsplan toont 

 bestemmingsvoorschriften als bedoeld in artikel 9; 

 een toelichting, tevens inhoudend een verslag van het aan het plan ten grondslag liggende 

onderzoek. 

 

Dit document is de toelichting. In hoofdstuk 2 wordt aangegeven op welke onderdelen het ROP wordt 

aangepast. Hoofdstuk 3 gaat in op het doorlopen proces. Hierin wordt ook verslag gedaan van de 

gehouden inspraak.  
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Hoofdstuk 2  Aanpassingen ROP 

2.1  Inleiding 

Ter voorbereiding op de herziening van het ROP is het beleid zoals opgenomen in het Strategic 

Development Plan (SDP) 2010 geëvalueerd en geactualiseerd. De herziening van het SDP is de basis voor 

het ROP2022. Met de beleidsevaluatie en herziening wordt tevens voorzien in het verslag zoals bedoeld 

in artikel 7 lid 2 sub d van de Wet grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning BES. 

 

De ruimtelijke visie, zoals opgenomen in de herziening van het SDP, luidt: 

 

Een duurzame ontwikkeling van Sint Eustatius 

 op basis van de aanwezige kwaliteiten: natuur, cultuur, landschap en archeologie 

 die kansen, welvaart en welzijn biedt aan de lokale gemeenschap. 

 

Dit betekent in ieder geval het: 

 faciliteren van de bevolkingsgroei; 

 bieden van ruimte voor woningbouw voor diverse doelgroepen 

 verbeteren van het woon- en leefklimaat; 

 bevorderen van het toerisme (hoogwaardig); 

 stimuleren en activeren duurzame ontwikkeling van de economische sectoren agrarisch, kennis en 

logistiek en mkb; 

 faciliteren van de sectoren olieterminal en overheid; 

 behoud van de kernkwaliteiten. 

 

De herziening van het SDP is als bijlage opgenomen bij deze toelichting. De herziening leidt tot 

aanpassingen in het ROP2022. Deze worden in dit hoofdstuk besproken. 

2.2  Bestaande uitwerkings- en wijzigingsplannen 

In het ROP zijn de uitwerkings- en wijzigingsplannen verwerkt die de in de looptijd van het ROP zijn 

vastgesteld. De wijzigingsplannen  Guyeau Estate  (nu Golden Rock Resort en Knippenga) zijn 

integraal opgenomen. Hiervoor is de bestemming Verblijfsrecreatie opgenomen. Verder zijn de 

uitwerkingsplannen voor de maatschappelijke functies (COS / Gwendoline van Puttenschool en het Out 

of School gebouw) met een passende bestemming opgenomen. 

 

De afgelopen jaren zijn ook de wijzigingsplannen Joremi en Uitbreiding Terminal vastgesteld. Deze 

ontwikkelingen zijn niet gerealiseerd. Uitbreiding van de olieterminal wordt niet meer verwacht, 

uitgangspunt van beleid is de huidige activiteiten te faciliteren. Daarom is ervoor gekozen deze wijziging 

niet meer mogelijk te maken. Dat betekent dat de bestemming Bedrijf - Olie ten zuiden van Signal Hill en 

de wijzigingsgebieden in het Nationaal Park vervallen. De bestemming Bedrijf - Olie ter plaatse van de 

bestaande terminal blijft behouden. 
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De realisatie van Joremi zal ook niet in de beoogde vorm doorgaan. In het ROP2022 is dit wijzigingsplan 

daarom niet integraal overgenomen. In plaats daarvan is in de bestemming Gemengd - Natuur , 

Agrarisch en Wonen een toeristische ontwikkeling mogelijk ter plaatse van de aanduiding. Deze ligt op 

ongeveer de helft van het gebied waar het wijzigingsplan betrekking op had. Een toeristische 

ontwikkeling is alleen mogelijk op basis van een door het bestuurscollege vast te stellen 

verkavelingsplan. Bovendien worden er eisen gesteld aan de vorm van verblijfsrecreatie. Er is dus een 

direct recht, maar wel met een toets moment in die zin dat wordt getoetst of aan de gestelde 

kwaliteitseisen wordt voldaan. 

2.3  Aanpassingen plankaart 

De plankaart van het ROP2022 is gebaseerd op de plankaart van het ROP 2011. In hoofdopzet is de kaart 

hetzelfde gebleven. Zoals hierboven beschreven zijn de wijzigings- en uitwerkingsplannen verwerkt. 

 

Op de plankaart zijn daarnaast als gevolg van ontwikkelingen enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo was 

bijvoorbeeld in het ROP2011 de bouw van een gevangenis voorzien. Hiervoor was een aparte 

bestemming opgenomen. Deze is uit het plan en van de plankaart gehaald. Verder zijn enkele 

wijzigingen doorgevoerd om de feitelijke situatie te bestemmen. Dit is het geval aan de westzijde van 

het vliegveldterrein (op de kop van de landingsbaan) en aan de oostzijde (bij de voormalige stort). 

Verder heeft het gebied achter het terrein van Stuco de bestemming Natuur - Beschermd Gebied 

gekregen. De hier aanwezige kliffen hebben daarmee een beschermende regeling gekregen. Verder zijn 

de bestemmingen Groen en Sport vervallen. Deze bestemmingen zijn nu opgenomen in de 

woonbestemmingen. Daardoor is de plankaart wat minder gedetailleerd geworden. 

 

Verder bevatte het ROP2011 diverse natuurbestemmingen. Omdat de inhoud van deze bestemmingen 

anders was, zijn deze bestemmingen hernoemd. De bestemmingen waar de nadruk ligt op natuurlijke 

waarden zijn Natuur - Beschermd Gebied, Natuur - 1 en ;Natuur - 2. De bestemmingen met naast natuur 

ook andere functies, zijn Gemengd - natuur, agrarisch, wonen en verblijfsrecreatie en Gemengd - Natuur 

, Agrarisch en Wonen. Ook in de kleur op de plankaart is hierin een onderscheid gemaakt. 

 

Een andere wijziging is de nieuwe bestemming Gemengd - Bedrijven / Agrarisch / Energieopwekking. 

Deze bestemming ligt op de gronden rondom de luchthaven. Op deze gronden lagen voorheen andere 

bestemmingen, waaronder Gemengd - Uit te werken, Agrarisch en Bedrijf - Olie. Op Sint Eustatius is 

behoefte aan ruimte voor bedrijfs-, agrarische- en luchtvaartactiviteiten, voor afvalmanagement en 

duurzame energieopwekking. Deze activiteiten zullen naar verwachting in dit gebied een plek krijgen. 

Verder is er behoefte aan een dragracebaan. Uit de herziening van het SDP volgt het advies om voor dit 

gebied een masterplan te maken en aan te geven welke functie waar kan komen en welke functies 

eventueel kunnen worden gecombineerd. Daarmee worden de verschillende functies goed op elkaar 

afgestemd. Binnen deze bestemming is de uitvoering vervolgens mogelijk. 

 

Een andere wijziging is het opnemen van de aanduiding 'Haven' in de bestemming Water - Nationaal 

Marinepark. Hoewel deze bestemming een beschermend karakter heeft, vinden in dit gebied ook 

havenactiviteiten plaats. Dat is geregeld met een aanduiding 'Haven' op het gebied waar deze 

activiteiten toegestaan zijn. Het gaat hier om bestaande activiteiten. 

2.4  Aanpassingen voorschriften 

Algemeen 

Ook bij de voorschriften is in basis uitgegaan van de opzet als het ROP2011. Deze opzet is herkenbaar en 

heeft ook goed gewerkt. Wel is ervoor gekozen om de voorschriften iets compacter te maken. Daarvoor 

wordt gebruik gemaakt van algemene regels. Zo bevat  
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artikel 30 een algemene bestemmingsomschrijving, artikel 31 algemene bouwvoorschriften en artikel 32 

algemene gebruiksvoorschriften. Deze voorschriften gelden voor het hele eiland. Daardoor hoeven 

dergelijke bepalingen niet meer in iedere bestemming te staan. Verder zijn enkele bestemmingen 

vervallen of samengevoegd, waaronder woonbestemmingen. Groen en sport worden hierbinnen 

mogelijk gemaakt, en hoeven dus niet meer apart geregeld te worden. Verder zijn enkele begrippen en 

het aanlegvergunningenstelsel gelijk getrokken met de Verordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning 

openbaar lichaam Sint Eustatius 2020. Het ROP2022 werkt met algemene aanlegvoorschriften (33). Ook 

deze zijn waar nodig gelijk getrokken met de Verordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning. Veel 

individuele bestemmingen bevatten geen aanlegvergunningenstelsel meer. 

 

Wonen 

Een belangrijk uitgangspunt van het herziene SDP is het faciliteren van voldoende woningen voor de 

lokale bevolking. Uitgangspunt is dat hiervoor de komende 10 jaar minimaal 260 woningen nodig zijn, in 

kwalitatieve woongebieden en aansluitend op de kwalitatieve vraag. Het ROP2022 moet dit faciliteren. 

De woonbestemmingen Woongebied - 1, Woongebied - 2 en Wonen - Uit te werken uit het ROP2011 

zijn samengevoegd. Verder zijn de bouwvoorschriften aangepast, zodat ook wat compactere en hogere 

bebouwing is toegestaan. De bestemming Gemengd - Natuur , Agrarisch en Wonen (artikel 18) maakt 

woningen mogelijk op grote percelen. Het ROP2022 biedt de kans om binnen deze bestemmingen 

aansluitend aan bestaande woongebieden woningen op kleinere percelen mogelijk te maken. Daarmee 

worden binnen het ROP2022 extra bouwmogelijkheden geïntroduceerd. 

Het uitgangspunt is niet alleen om voldoende woningen te bouwen, maar ook om tot kwalitatief goede 

woongebieden te komen. Daarom is in het ROP2022 het verkavelingsplan geïntroduceerd. Voor plannen 

met meer dan drie kavels moet het bestuurscollege een verkavelingsplan door vaststellen. Daarbij moet 

worden getoetst aan verschillende regels die betrekking hebben op de kwaliteit van de verkaveling. 

Deze zijn opgenomen in artikel 31.1. Zo moet er voldoende kwalitatieve openbare ruimte en 

infrastructuur zijn, moet rekening worden gehouden met archeologie, cultureel erfgoed, natuur en 

water, en moet ingespeeld worden op de behoefte aan woningen. De komende jaren vinden op het 

eiland veel bouwprojecten plaats. Er kan daarom tijdelijk behoefte zijn aan extra woningen voor 

werknemers. Daarvoor is een vrijstellingsmogelijkheid opgenomen (artikel 34.3). Hiermee kan voor 10 

jaar worden voorzien in tijdelijke huisvesting. 

 

Werken 

Een ander uitgangspunt van het herziene SDP is een duurzame economische ontwikkeling. Dat betekent 

dat waar mogelijk ruimte moet worden geboden aan bedrijfsactiviteiten. Daarvoor is het gewenst om 

heldere en eenduidige regels te hebben. In het ROP2022 is de bedrijvenregeling daarom aangepast. De 

toelaatbaarheid van inrichtingen uit milieuoogpunt wordt overgelaten aan het Inrichtingen en 

Activiteitenbesluit BES. De Staat van bedrijfsactiviteiten van het ROB2011 is hierdoor komen te 

vervallen. Daardoor zijn de verschillende kaders op elkaar afgestemd en is meer ruimte voor maatwerk. 

 

Binnen woongebieden worden momenteel bedrijfsactiviteiten uitgevoerd. Dit leidt in sommige gevallen 

tot knelpunten. Deze hebben te maken met geluid- of parkeeroverlast, of overlast van loslopend vee. Op 

basis van het ROP2011 is niet altijd duidelijk gedefinieerd wat wel en niet mogelijk is, waardoor 

handhaving lastig is. Het ROP2022 staat beroepen en lichte bedrijven aan huis toe. In artikel 32.6 is 

opgenomen wat onder de definitie valt. Daardoor is duidelijk welke activiteiten in woongebieden 

mogelijk zijn, en welke activiteiten op een bedrijventerrein horen. Verder zijn kleinschalige  agrarische 

activiteiten toegestaan. De definitie hiervan is opgenomen in artikel 1.22. 
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Een andere belangrijke wijziging is, zoals hierboven aangegeven, de nieuwe bestemming 

Gemengd - Bedrijven / Agrarisch / Energieopwekking. Deze bestemming ligt op de gronden rondom de 

luchthaven, een dynamisch gebied met veel ruimteclaims. Dit was in het ROP2011 een uit te werken 

bestemming. Dit is nu een directe bestemming, waarin diverse activiteiten mogelijk zijn. Naast bedrijven 

en agrarische activiteiten zijn ook luchthavenactiviteiten, afvalmanagement en duurzame 

energieopwekking mogelijk binnen deze bestemming. Een aparte bestemming Agrarisch is daarom niet 

meer nodig. De nieuwe bestemming biedt ruime mogelijkheden. Op basis van een op te stellen 

masterplan kan vervolgens tot een definitieve invulling van het gebied komen, waarbij multifunctioneel 

ruimtegebruik het uitgangspunt is. Belangrijke kans daarbij is de verplaatsing van de vrachthaven. Deze 

ambitie is niet direct mogelijk op basis van het ROP2022, hiervoor is wel een wijzigingsbevoegdheid 

(35.2) opgenomen. 

 

Verblijfsrecreatie 

De beleidsevaluatie gaat ook uit van een kwalitatieve doorontwikkeling van het toerisme. Het ROP2022 

maakt daarvoor in diverse bestemmingen verblijfsrecreatie nodig. Het eiland heeft twee 

verblijfsrecreatieve clusters: Lower Town en Oostkust (Golden Rock - Knippenga). Voor deze gebieden 

zijn twee bestemmingen geformuleerd, namelijk Gemengd - Lower Town en Verblijfsrecreatie. Een 

verblijfsrecreatieve ontwikkeling is ook mogelijk binnen de bestemming Gemengd - natuur, agrarisch, 

wonen en verblijfsrecreatie en binnen de bestemming Natuur - 2. Voorwaarde bij die laatste 

bestemming is dat het bestuurscollege ter plaatse van de aanduiding een verkavelingsplan vaststelt. 

Binnen de bestemmingen Centrum en Woongebied - 1 zijn (kleinschalige) recreatieve ontwikkelingen 

toegestaan. Bij nieuwe recreatieve ontwikkelingen moet aangetoond worden dat er behoefte is aan 

deze ontwikkeling en de ontwikkeling ruimtelijk inpasbaar is. 

Voor de ontwikkeling van het toerisme is het van belang dat het centrum aantrekkelijk blijft. De 

komende jaren zullen veel overheidskantoren verplaatsen  naar het COS. In het centrum ontstaat dus 

ruimte voor nieuwe functies. De bestemming Centrum biedt hiervoor ruime mogelijkheden, 

vanzelfsprekend met behoud van de historische kwaliteiten. 

 

Natuur, Water en Duurzaamheid 

Het ROP heeft een belangrijke functie om aanwezige en te ontwikkelen waarden te borgen en een 

duurzame ontwikkeling te faciliteren. De bestemmingen Natuur - Beschermd Gebied  en Natuur - 

Nationaal Park zijn samengevoegd in de bestemming Natuur - Beschermd Gebied, omdat deze 

bestemmingen in het ROP2011 inhoudelijk nagenoeg identiek waren. De bestemming Natuur - 

Beschermd Gebied beschermt de meest bijzondere natuurgebieden van het eiland. De aanwijzing tot 

Nationaal Park staat los van de planologische bescherming en komt daarom niet meer in de naam van 

de bestemming terug. 

Verder is uit de nieuwe bestemmingen Natuur-1 en Natuur-2 (voorheen: Natuur-Gemengd 1 en 2) de 

mogelijkheid voor agrarische activiteiten geschrapt. Deze bestemmingen liggen op steile hellingen van 

de Quill. Agrarische activiteiten zou kunnen leiden tot erosie maar ook aantasting van het 

landschappelijk beeld. De bestemming  Water - Nationaal Marinepark is intact gebleven. 

Dat betekent dat de gebieden met de meeste natuurwaarden planologisch beschermd zijn. Het 

ROP2022 bevat extra regels ter bescherming van natuur en ter voorkoming van erosie. Hiertoe zijn 

onder andere de algemene aanlegvergunningenvoorschriften (artikel 33) aangescherpt, zodat deze van 

toepassing zijn op het hele eiland. Speciale regels zijn opgenomen ten behoeve van het voorkomen van 

erosie en het voorkomen van activiteiten die de stabiliteit van de klif kunnen aantasten. Een belangrijke 

opgave is de verduurzaming van het eiland. Het ROP2022 biedt ruimte voor duurzaam afvalbeheer en 

duurzame opwekking van energie. 
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Archeologie en cultureel erfgoed 

Archeologie en cultureel erfgoed speelt een belangrijke rol op Sint Eustatius. Mede daarom wordt 

nagedacht om delen van het eiland voor te dragen als UNESCO-werelderfgoed. Het ROP2022 heeft een 

belangrijke functie in het beschermen van archeologische waarden en het cultureel erfgoed. Dit is onder 

andere geborgd in de algemene aanlegvoorschriften (33). Deze voorschriften bepalen dat voor bepaalde 

werkzaamheden anders dan bouwen een aanlegvergunning is.  

Bij de beoordeling of voor het aspect archeologie daadwerkelijk een aanlegvergunning nodig is, geldt de 

archeologische verwachtingswaardenkaart (d.d. ...) als eerste beoordeling. Deze kaart geeft een eerste 

inschatting van mogelijk aanwezige archeologische waarden. Deze kaart geeft echter geen 100% 

uitsluitsel. Daarom is ook de algemene zorgplicht opgenomen (artikel 3), die geldt voor de situatie 

wanneer er tijdens een activiteit toch een archeologische site of cultureel erfgoed aangetroffen wordt. 

De initiatiefnemer dient deze waarden te melden aan de overheid en in overleg te treden om te bezien 

op welke wijze deze waarden behouden kunnen blijven of onder welke voorwaarden de activiteiten 

voortgezet kunnen worden. Naast bovengenoemde regels die voor het hele eiland gelden, bevat het 

ROP2022 de dubbelbestemmingen Waarde - Archeologie en Waarde - Beschermd Stadsgezicht. Deze 

bestemmingen zijn overgenomen uit het ROP2011. 

 

Algemene voorschriften 

In het ROP2022 zijn diverse algemene regels opgenomen. Dit zijn voorschriften die voor alle 

bestemmingen gelden. Een belangrijke regel die in het ROB 2022 is geïntroduceerd is het eerder 

benoemde verkavelingsplan (artikel 31.1). Hiermee kunnen eisen gesteld worden aan ontwikkelingen 

van meer dan drie kavels. Andere nieuwe  algemene voorschriften zijn opgenomen om eisen te aan 

infrastructuur in ontwikkelingen(31.2), bouwen langs de kust ( 31.5), bouwen op de klif (31.6) en 

bouwen onder de klif (31.7). 

 

Verder biedt het plan flexibiliteit om in te spelen op ontwikkelingen die op dit moment nog niet bekend 

zijn maar die mogelijk niet in het ROP2022 passen. Daarvoor zijn vrijstellings- en wijzigingsregels 

opgenomen. Ten opzichte van het ROP2011 zijn extra mogelijkheden voor vrijstelling opgenomen. Op 

basis van artikel 34 kan onder andere vrijstelling verleend worden voor kleinschalige wooninitiatieven, 

voor tijdelijke woningbouw, voor rioleringswerkzaamheden of voor het realiseren van een nieuwe 

begraafplaats. 
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Hoofdstuk 3  Proces 

3.1  Consultatieronde 

De beleidsherziening van het ROP is gemaakt na overleg met een groot aantal stakeholders. Daarvoor 

heeft in november 2021 een consultatieronde plaatsgevonden. De stakeholders waarmee gesproken zijn 

vermeld in een bijlage van de beleidsherziening. 

Een concept van de beleidsherziening en een opzet het ROP zijn in maart 2022 met interne stakeholders 

besproken. Op 30 maart is ook een presentatie gegeven in het programma Shedding Light via Radio 

Statia. 

3.2  Voorontwerp 

Het voorontwerp ROP2022 heeft vanaf 29 augustus 2022 voor een periode van 2 weken ter inzage 

gelegen. Het voorontwerp kon worden ingezien op het Gouvernementskantoor in de Openbare 

Bibliotheek en op de website http://www.statiagovernment.com/. 

Gedurende de ter inzagelegging zijn drie inloopmomenten georganiseerd in de openbare bibliotheek, te 

weten op 7 september van 9.00 – 12.00 en 14:00 - 17:00, en op 8 september van 18.00 – 21.30 uur.  

Verder is op 7 september een presentatie gegeven in het programma Shedding Light via Radio Statia. 

 

Circa 12 personen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens deze inloopmomenten 

vragen te stellen. Tijdens de gesprekken werd onder andere aandacht gevraagd voor:  

 de realisatie van een dragracebaan; 

 mogelijkheden voor het realiseren van speeltuinen, bushokjes en palapa's; 

 de mogelijkheden voor duurzame energie (windmolens, geothermische energie). 

 

Het ontwerp ROP2022 is hierop aangepast. 

 

Verder is gesproken met een aantal stakeholders, waaronder Stenapa en SECAR. Uit het gesprek met 

Stenapa kwam naar voren dat er behoefte was aan meer duidelijkheid tussen de verschillende 

natuurbestemmingen. In de bestemmingen uit het ROP2011 waren ook verschillende andere functies 

mogelijk, zoals wonen en agrarische activiteiten. Naar aanleiding van deze gesprekken zijn de 

natuurbestemmingen in het ontwerp ROP2022 hernoemd. Zie onder. 

Uit het gesprek met SECAR kwam naar voren dat er een archeologische waardenkaart is opgesteld, maar 

dat het ook mogelijk is dat buiten de gebieden op deze kaart archeologische vondsten aangetroffen 

worden. In het ontwerp ROP2022 bevat een algemeen aanlegvergunningenstelsel, dat activiteiten die 

kunnen leiden tot het beschadigen of vernietigen van archeologische waarden, vergunning plichtig 

maakt. Daarnaast bevat het ontwerp ROP2022 een algemene zorgplicht (artikel 3). Deze schrijft onder 

voor dat indien tijdens de uitvoering van een activiteit waarden van algemeen belang geconstateerd 

worden (waaronder archeologische waarden)  die voorheen niet bekend waren, initiatiefnemer deze 

waarden dient te melden aan de overheid en in overleg te treden met de overheid om te bezien op 

welke wijze deze waarden behouden kunnen blijven of onder welke voorwaarden de activiteiten 

voortgezet kunnen worden. 

3.2.1  Doorgevoerde wijzigingen 
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Naar aanleiding van de ingekomen reacties op en gesprekken met betrokkenen over het voorontwerp is 

het ROP2022 aangepast. De aanpassingen hadden met name betrekking op de volgende onderdelen: 

 

 het voorontwerp had 7 verschillende Natuur-bestemmingen. Deze bestemmingen maakten ook 

andere functies mogelijk dan natuur. De naam van de bestemming kwam dus niet overeen met de 

inhoud van de bestemming. Bovendien waren twee bestemmingen inhoudelijk identiek. Om 

duidelijkheid te geven over de inhoud zijn twee bestemmingen samengevoegd en zijn andere 

bestemmingen hernoemd. In onderstaand overzicht is een en ander toegelicht. 

 

voorontwerp ontwerp  

Natuur Natuur en landschap natuur 

Natuur-beschermd gebied / 

Natuur - Nationaal Park 

samengevoegd: Natuur - 

Beschermd Gebied 

natuur 

agrarische activiteiten 

Natuur - Gemengd 1 Natuur - 1 natuur 

woningen (op percelen van min. 

16 acre) 

Natuur - Gemengd 2 Natuur - 2 natuur 

woningen (op percelen van min. 

11 acre) 

Natuur - Gemengd 3 Gemengd - natuur, agrarisch, 

wonen en verblijfsrecreatie 

natuur 

agrarische activiteiten 

wonen 

verblijfsrecreatie 

Natuur - Gemengd 4 Gemengd - Natuur , Agrarisch 

en Wonen 

natuur 

agrarische activiteiten 

wonen 

 

 Bescherming archeologische waarden en bescherming van de stabiliteit van de klif, tegengaan 

erosie: ten opzichte van het voorontwerp is in het ontwerp gekozen voor algemene 

aanlegvergunningvoorschriften (33). Deze regels zijn op het hele eiland van toepassing. Dit komt 

voort uit de wens om extra planologische bescherming te kunnen bieden voor mogelijke 

archeologische waarden en cultureel erfgoed (zoals slavenmuren). In dit artikel zijn aparte 

voorschriften opgenomen ter bescherming van de stabiliteit van de klif en het voorkomen van 

erosie. Door gebruik te maken van algemene aanlegvoorschriften kunnen de bestemmingen 

compacter blijven. Ter verdere bescherming van de (genoemde) waarden op het eiland is de strijdig 

gebruiksregel (artikel 32.2) aangevuld en is een algemene zorgplicht (artikel 3) opgenomen. 

Daarmee is iedereen verantwoordelijk voor het voorkomen van nadelige gevolgen die een 

ondernomen activiteit kan hebben voor de leef- en woonomgeving, cultuurhistorie, archeologie en 

de natuur is verplicht: 

 In het ROP2022 is het verkavelingsplan opnieuw geïntroduceerd. Een aantal randvoorwaarden die 

aan het verkavelingsplan gesteld worden zijn naar aanleiding van ambtelijke consultatie 

aangescherpt. Deze hebben met name betrekking op het beschermen van aanwezige waarden en 

de borging van de aanleg van de benodigde infrastructuur. 

 Omdat het ROP2022 het verkavelingsplan bevat, is het niet meer nodig om te werken met uit te 
werken woonbestemingen. Bovendien waren twee woonbestemming, namelijk Woongebied -1 en 
Woongebied - 2, inhoudelijk identiek. Daarom is ervoor gekozen deze twee woonbestemmingen 
samen te voegen tot één woonbestemming, Woongebied - 1. De bestemming die in het 
voorontwerp Woongebied - 3 heette, is hernoemd tot Woongebied - 2.  
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Bijlagen 
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Bijlage 1  herziening SDP 
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Voorschriften 
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Hoofdstuk 1  Inleidende voorschriften 

Artikel 1  Begrippen 

In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

 

1.1  het plan 

het ruimtelijk ontwikkelingsplan 2022 van het openbaar lichaam Sint Eustatius. 

1.2  aanduiding 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 

voorschriften, voorschriften worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 

gronden. 

1.3  aan-huis-verbonden beroep 

het beroeps- of bedrijfsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, 

juridisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen vakgebied, dan wel het uitoefenen van een beroep 

op medisch, paramedisch, therapeutisch of daarmee gelijk te stellen gebied. 

1.4  appartementengebouw 

complex van twee of meer woningen in aaneengebouwde of gestapelde vorm. 

1.5  bebouwing 

één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken. 

1.6  bebouwingspercentage 

een in de voorschriften aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een terrein aangeeft 

dat maximaal mag worden bebouwd. 

1.7  bedrijf 

een onderneming gericht op het produceren, bewerken, herstellen, installeren, inzamelen, verwerken, 

verhuren, opslaan en/of distribueren van goederen; 

1.8  bestaande bouwwerken 

de bouwwerken die bestonden ten tijde van de terinzagelegging van het voorbereidingsbesluit, 

bouwwerken die daarna zijn gebouwd op basis van een verleende bouwvergunning, bouwwerken die 

nog op basis van een verleende bouwvergunning kunnen worden gebouwd en bouwwerken die 

concreet in een erfpachtakte of verkoopakte van de overheid zijn genoemd als toegestane bebouwing 

op de betreffende terreinen. Deze akten moeten dateren van voor de ter inzage legging van het 

ontwerp-ruimtelijk ontwikkelingsplan. 
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1.9  bestaand gebruik (functie) 

gebruik (functie) dat bestond ten tijde van de terinzagelegging van het voorbereidingsbesluit, gebruik 

(functie) dat daarna zijn ontstaan op basis van een besluit van het Bestuurscollege en het 

gebruik/functie die nog op basis van een besluit kan worden gerealiseerd. 

1.10  bestaande situatie 

bestaande bouwwerken in combinatie met bestaande gebruik (functie). 

1.11  bestemmingsgrens 

de grens van het bestemmingsvlak. 

1.12  bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.13  bouwen 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 

bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een 

standplaats. 

1.14  bouwwerk 

elke constructie van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats waarvoor zij is bedoeld, 

hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 

1.15  bovengrondse infrastructuur 

Infrastructurele voorzieningen boven de grond zoals wegen, trottoirs, verlichting, bovengrondse kabels 

voor electra en communicatie, trafohuisjes en gully's. 

1.16  detailhandel 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen, 

verhuren en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor gebruik, 

verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. 

1.17  erfgrens 

een grens van een kavel. 

1.18  gebouw 

elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijk overdekt geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 

ruimte vormt. 

1.19  hotel 

een dienstverlenend bedrijf waar iemand tegen betaling kan overnachten en verblijfsrecreatief kan 

verblijven. 

1.20  huishouden 

één of meer personen die in vast verband samenleven. 

1.21  kavel 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de voorschriften, een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten. 
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1.22  kleinschalige agrarische activiteiten 

land- en tuinbouwactiviteiten gericht op het produceren voor de eigen behoefte. Veeteelt is niet 

toegestaan, wel is niet loslopend pluimvee toegestaan. 

1.23  lichte bedrijven 

Bedrijven behorend tot Type I en II van het Inrichtingen en Activiteitenbesluit BES. 

1.24  maatschappelijke functie 

sociale, maatschappelijke, culturele, religieuze, educatieve, sport- en gezondheidsvoorzieningen. 

 

1.25  modulaire unit 

een elders geproduceerd en geassembleerd bouwdeel dat individueel of geschakeld nagenoeg direct te 

gebruiken is als gebouw. 

1.26  normaal onderhoud 

het onderhoud, dat gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een goed beheer en gebruik 

van de gronden en gebouwen die tot de betreffende bestemming behoren. 

1.27  ondergrondse infrastructuur 

Infrastructurele voorzieningen onder de grond zoals kabels, leidingen en riolering 

1.28  peil 

indien op een kavel wordt gebouwd: 

a. voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter 

plaatse van die hoofdtoegang; 

b. voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het 

terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw; 

c. bij een geaccidenteerd terrein: de gemiddelde hoogte van het terrein; 

d. indien op of in het water wordt gebouwd: de hoogte van het terrein ter plaatse van het meest 

nabijgelegen punt waar het water grenst aan het vaste land. 

1.29  pier 

een in zee vooruitstekende op pijlers rustende constructie. 

1.30  slopen 

het afbreken van een bouwwerk of van een gedeelte daarvan. 

1.31  souterrain 

een ruimte die deels, voor minder dan de helft, onder de begane grond ligt. 

1.32  verblijfsrecreatie 

verblijf voor recreatieve doeleinden buiten de eigen woning gedurende ten minste één nacht en 

maximaal 3 maanden. 

1.33  verblijfsrecreatie woning/appartement 

een woning/een appartement die/dat gedurende een periode van minimaal 9 maanden wordt gebruikt 

voor verblijfsrecreatie. 

1.34  woning 

een gebouw bestemd voor menselijke bewoning dat bestaat uit één of meerdere ruimten, hoofdzakelijk 

bedoeld als hoofdverblijf voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden. 
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1.35  zware bedrijven 

een gebouw bestemd voor menselijke bewoning dat bestaat uit één of meerdere ruimten, hoofdzakelijk 

bedoeld als hoofdverblijf voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

2.1  Meetvoorschriften 

a. de bouwhoogte van een bouwwerk (nokhoogte) 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een ander bouwwerk met uitzondering 

van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te 

stellen bouwonderdelen. 

 

b. de oppervlakte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 

op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.  

 

c. de afstand tot de erfgrens 

de kortste afstand vanaf enig punt van een bouwwerk tot de perceelgrens. 

 

2.2  Niet in beschouwing te nemen onderdelen 

Bij het meten worden de onderstaande onderdelen van gebouwen niet in beschouwing genomen: 

a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, 

funderingen, balkons, erkers, serres en entreeportalen, mits de overschrijding niet meer bedraagt 

dan 1,5 m; 

b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1 

m. 

 

2.3  Meetverschil ondergrond 

Bij toepassing van het bepaalde in het plan ten aanzien van het bouwen binnen bestemmingsvlakken, 

worden afwijkingen ten gevolge van meetverschillen buiten beschouwing gelaten, mits dat 

meetverschil, mede gelet op de aard en omvang van hierdoor toegelaten of toe te laten (bouw)werken 

of werkzaamheden, als van zeer beperkte betekenis moet worden aangemerkt. 

Onder een meetverschil wordt verstaan: een door de feitelijke terreininrichting aanwezig verschil tussen 

het beloop van lijnen in het veld en een aangegeven bestemmingsgrens. 
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Artikel 3  Algemene zorgplicht 

Eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn of haar activiteit nadelige gevolgen kan 

hebben voor de leef- en woonomgeving, cultuurhistorie, archeologie en de natuur is verplicht: 

 

a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van de initiatiefnemer kunnen worden gevraagd om 

die gevolgen te voorkomen; 

b. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken 

of ongedaan te maken; 

c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt die activiteit achterwege te laten voor zover 

dat redelijkerwijs van de initiatiefnemer kan worden gevraagd; 

d. indien tijdens de uitvoering van een activiteit waarden van algemeen belang geconstateerd worden, 

bijvoorbeeld waarden op het gebied van archeologie, cultureel erfgoed of natuur, die voorheen niet 

bekend waren, dient initiatiefnemer deze waarden te melden aan de overheid en in overleg te 

treden met de overheid om te bezien op welke wijze deze waarden behouden kunnen blijven of 

onder welke voorwaarden de activiteiten voortgezet kunnen worden. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsvoorschriften 

Artikel 4  Bedrijf 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

a. De gronden met de bestemming 'Bedrijf' zijn bestemd voor lichte bedrijven en de bij deze bedrijven 

behorende woningen. Bestaande bedrijven die in een hoger type vallen, zijn eveneens toegestaan; 

b. Ter plaatse van de aanduiding 'waterbedrijf' zijn de gronden tevens bestemd voor een bedrijf voor 

de productie , distributie en levering van drinkwater; 

c. Ter plaatse van de aanduiding 'energiebedrijf' zijn de gronden tevens bestemd voor een bedrijf voor 

de energieopwekking; 

d. Ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt voor motorbrandstoffen' zijn de gronden tevens 

bestemd voor een verkooppunt van motorbrandstoffen; 

e. Op de gronden is detailhandel, welke direct voortvloeit uit het productieproces en hieraan 

ondergeschikt is, toegestaan. 

4.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Bedrijf' is aan een aantal voorschriften gebonden. Dit 

zijn: 

 

4.2.1  Gebouwen 

a. een gebouw mag:  

1. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

2. uit ten hoogste twee bouwlagen (al dan niet met kap) bestaan;  

3. op niet minder dan 3 m van een erfgrens worden gebouwd; 

4. op niet minder dan 7 m van een weg worden gebouwd, of indien geen weg aanwezig is op niet 

minder dan 5 m vanaf de erfgrens aan de voorzijde; 

5. niet worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'opslag'; 

b. een bedrijfswoning mag: 

1. alleen worden gebouwd als er nog geen andere woning bij het bedrijf aanwezig is, met andere 

woorden er is per bedrijf slechts 1 woning toegestaan; en 

2. geen grotere oppervlakte hebben dan 100 m²; 

c. de totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer bedragen dan het in de aanduiding 

'maximumbebouwingspercentage' aangegeven percentage van de kavel. 

 

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. een erf- en terreinafscheiding mag: 

1. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich aan de achterzijde van een gebouw 

bevindt; 

2. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich naast een gebouw bevindt en niet 

dichter bij een weg komen dan de naar de weg gekeerde gevels van het gebouw of het 

verlengde van deze gevels; 

3. een bouwhoogte van maximaal 1,5 m hebben als deze zich tussen een weg en de gevels van 
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een gebouw of het verlengde hiervan bevindt; 

b. een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag een bouwhoogte van maximaal 5 m hebben. 

4.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

4.3.1  Uitzonderingen 

Het is in bijzondere gevallen mogelijk om een gebouw: 

a. hoger te bouwen dan de aangegeven bouwhoogte; 

b. dichter bij een erfgrens dan wel een weg te bouwen dan de aangegeven afstanden. 

 

4.3.2  Voorwaarden 

Dit kan als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit alleen doen, als zij van 

mening is dat hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de milieusituatie; 

c. de verkeersveiligheid; 

d. de gebruiksmogelijkheden of het uitzicht van de aangrenzende gronden. 

 

De vrijstelling voor het hoger bouwen mag niet leiden tot een bouwhoogte van meer dan 3 m boven de 

maximaal toegestane bouwhoogte. 

4.4  Vrijstelling bedrijven 

4.4.1  Uitzonderingen 

Indien een bedrijf niet onder het begrip lichte bedrijven valt of niet is genoemd, kan dit bedrijf onder 

voorwaarden toch worden toegestaan. Dit kan alleen als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling 

heeft verleend. Deze vrijstelling kan alleen worden verleend indien uit onderzoek blijkt dat de aard en 

invloed van het betreffende bedrijf op de omgeving gelijk te stellen is aan die van een bedrijf in Type I of 

II van het Inrichtingen en Activiteitenbesluit BES. 

4.5  Wijziging 

4.5.1  Verwijderen aanduiding 

Het Bestuurscollege kan deze bestemming wijzigen en de aanduidingen 'verkooppunt voor 

motorbrandstoffen', 'waterbedrijf' of 'energiecentrale' verwijderen, indien deze activiteit ter plaatse is 

beëindigd en het Bestuurscollege het vanwege de kwaliteiten en de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gebieden ongewenst acht deze functies toe te blijven staan. 

 

4.5.2  Wonen 

Het Bestuurscollege kan de bestemming 'Bedrijf' wijzigen in de bestemming 'Woongebied - 1' of 

'Woongebied - 2'. De wijziging kan alleen plaatsvinden als de betreffende bedrijfsactiviteiten zijn 

gestopt, aangrenzende bedrijven door de wijziging niet worden belemmerd in hun bedrijfsvoering en er 

ter plaatse voldoende parkeergelegenheid wordt gecreëerd. Na de wijziging zijn de bouw- en 

gebruiksvoorschriften van de betreffende bestemming van toepassing. Wat betreft de bouwhoogte 

moet worden aangesloten bij de aangrenzende bebouwing. 

 

4.5.3  Procedure 

Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat 

een ontwerpbesluit gedurende vijftien dagen voor eenieder ter inzage heeft gelegen en eenieder 

gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen. De 

terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in de reguliere dag- en nieuwsbladen, die op Sint 

Eustatius worden verspreid. 
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Artikel 5  Bedrijf - Afvalverwerking 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

a. De gronden met de bestemming 'Bedrijf - Afvalverwerking' zijn bestemd voor gebouwen en 

terreinen voor het storten, het opslaan en het verwerken van afval en gebouwen en installaties ten 

behoeve van de opwekking van hernieuwbare energie. 

5.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Bedrijf - Afvalverwerking' is aan een aantal 

voorschriften gebonden. Dit zijn: 

 

5.2.1  Gebouwen 

a. een gebouw mag: 

1. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

2. uit ten hoogste twee bouwlagen (al dan niet met kap) bestaan ; 

b. de totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer dan het in de aanduiding 

'maximumbebouwingspercentage' aangegeven percentage van het bestemmingsvlak bedragen. 

 

5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. een erf- en terreinafscheiding mag een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben; 

b. een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag een bouwhoogte van maximaal 10 m hebben. 

 

5.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

5.3.1  Uitzonderingen 

Het is in bijzondere gevallen mogelijk om een gebouw hoger te bouwen dan de aangegeven 

bouwhoogte. 

 

5.3.2  Voorwaarden 

Dit kan als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit alleen doen, als zij van 

mening is dat hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. de milieusituatie; 

b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 

De vrijstelling voor het hoger bouwen mag niet leiden tot een bouwhoogte van meer dan 3 m boven de 

maximaal toegestane bouwhoogte. 
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Artikel 6  Bedrijf - Haven 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

a. De gronden met de bestemming 'Bedrijf - Haven' zijn bestemd voor terreinen en gebouwen ten 

behoeve van een goederenhaven en jachthaven, visserij, horeca, alsmede de bij deze havens 

behorende voorzieningen, zoals opslag, winkels, kantoren en bedrijven. 

6.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Bedrijf - Haven' is aan een aantal voorschriften 

gebonden. Dit zijn: 

 

6.2.1  Gebouwen 

a. een gebouw mag: 

1. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

2. uit ten hoogste twee bouwlagen (al dan niet met kap) bestaan; 

b. de totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer dan het in de aanduiding 

'maximumbebouwingspercentage' aangegeven percentage van het bestemmingsvlak bedragen. 

 

6.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. een erf- en terreinafscheiding mag een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben; 

b. een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag een bouwhoogte van maximaal 10 m hebben. 

 

6.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

6.3.1  Uitzonderingen 

Het is in bijzondere gevallen mogelijk om een gebouw hoger te bouwen dan de aangegeven 

bouwhoogte. 

 

6.3.2  Voorwaarden 

Dit kan als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit alleen doen, als zij van 

mening is dat hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. de milieusituatie; 

b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 

De vrijstelling voor het hoger bouwen mag niet leiden tot een bouwhoogte van meer dan 3 m boven de 

maximaal toegestane bouwhoogte.  
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Artikel 7  Bedrijf - Olie 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

a. De gronden met de bestemming 'Bedrijf - Olie' zijn bestemd voor gebouwen, terreinen, een jetty en 

opslagtanks ten behoeve van het opslaan, het bewerken en het distribueren van olieproducten en 

gebouwen en installaties ten behoeve van de opwekking van hernieuwbare energie. 

7.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Bedrijf - Olie' is aan een aantal voorschriften 

gebonden. Dit zijn: 

 

7.2.1  Gebouwen 

a. een gebouw mag: 

1. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

2. uit ten hoogste twee bouwlagen (al dan niet met kap) bestaan; 

3. een opslagtank mag geen grotere bouwhoogte hebben dan 31 m; 

b. de totale oppervlakte aan gebouwen en opslagtanks mag niet meer dan het in de aanduiding 

'maximumbebouwingspercentage' aangegeven percentage van het bestemmingsvlak bedragen. 

 

7.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. een erf- en terreinafscheiding mag een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben; 

b. een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag een bouwhoogte van maximaal 12 m hebben. 

 

7.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

7.3.1  Uitzonderingen 

Het is in bijzondere gevallen mogelijk om een gebouw hoger te bouwen dan de aangegeven 

bouwhoogte. 

 

7.3.2  Voorwaarden 

Dit kan als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit alleen doen, als zij van 

mening is dat hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. de milieusituatie; 

b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 

De vrijstelling voor het hoger bouwen mag niet leiden tot een bouwhoogte van meer dan 3 m boven de 

maximaal toegestane bouwhoogte.  
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Artikel 8  Bedrijventerrein 

8.1  Bestemmingsomschrijving 

a. De gronden met de bestemming 'Bedrijventerrein' zijn bestemd voor lichte bedrijven, gebouwen en 

installaties ten behoeve van de opwekking van hernieuwbare energie, gebouwen ten behoeve van 

de dienstverlening, kantoren, technische scholen en gebouwen voor de op- en overslag en het 

transport van afval, kabel- en tv-stations, radiostations en restaurants. Bestaande bedrijven die in 

een hogere type vallen, zijn eveneens toegestaan; 

b. Ter plaatse van de aanduiding 'opslag' zijn de gronden tevens bestemd voor een opslag van het 

openbaar lichaam Sint Eustatius met bijbehorende kantoor- en overheidsfuncties. 

8.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Bedrijventerrein' is aan een aantal voorschriften 

gebonden. Dit zijn: 

 

8.2.1  Gebouwen 

a. een gebouw mag:  

1. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

2. uit ten hoogste 2 bouwlagen (al dan niet mat kap) bestaan; 

3. op niet minder dan 3 m van een erfgrens worden gebouwd; 

4. op niet minder dan 7 m van een weg worden gebouwd, of indien geen weg aanwezig is op niet 

minder dan 5 m vanaf de erfgrens aan de voorzijde; 

b. de totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer dan het in de aanduiding 

'maximumbebouwingspercentage' aangegeven percentage van de kavel bedragen. 

 

8.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. een erf- en terreinafscheiding mag: 

1. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich aan de achterzijde van een gebouw 

bevindt; 

2. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich naast een gebouw bevindt en niet 

dichter bij een weg komen dan de naar de weg gekeerde gevels van het gebouw of het 

verlengde van deze gevels; 

3. een bouwhoogte van maximaal 1,5 m hebben als deze zich tussen een weg en de gevels van 

een gebouw of het verlengde hiervan bevindt; 

b. een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag een bouwhoogte van maximaal 5 m hebben. 

8.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

8.3.1  Uitzonderingen 

Het is in bijzondere gevallen mogelijk om een gebouw: 

a. hoger te bouwen dan de aangegeven bouwhoogte; 

b. dichter bij een erfgrens, dan wel een weg te bouwen dan de aangegeven afstanden. 

 

8.3.2  Voorwaarden 

Dit kan als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit alleen doen, als zij van 

mening is dat hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de milieusituatie; 

c. de verkeersveiligheid; 

d. de gebruiksmogelijkheden of het uitzicht van de aangrenzende gronden. 
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De vrijstelling voor het hoger bouwen mag niet leiden tot een bouwhoogte van meer dan 3 m boven de 

maximaal toegestane bouwhoogte.  

8.4  Vrijstelling bedrijven 

8.4.1  Uitzonderingen 

Indien een bedrijf niet onder het begrip lichte bedrijven valt of niet genoemd wordt, kan dit bedrijf 

onder voorwaarden toch worden toegestaan. Dit kan alleen als het Bestuurscollege hiervoor een 

vrijstelling heeft verleend. Deze vrijstelling kan alleen worden verleend indien uit onderzoek blijkt dat de 

aard en invloed van het betreffende bedrijf op de omgeving gelijk te stellen is aan die van een bedrijf in 

Type I of II van het Inrichtingen en Activiteitenbesluit BES. 
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Artikel 9  Centrum 

9.1  Bestemmingsomschrijving 

a. De gronden met de bestemming 'Centrum' zijn bestemd voor winkels, hotels, bed & breakfast, 

pensions, verblijf recreatieve appartementencomplexen, restaurants, bars, snackbars, cafés, 

gebouwen ten behoeve van de dienstverlening, kantoren, gebouwen ten behoeve van sociaal, 

maatschappelijke, culturele, religieuze en educatieve voorzieningen, gebouwen ten behoeve van 

het openbaar bestuur en de gezondheidszorg, musea en woningen. 

9.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Centrum' is aan een aantal voorschriften gebonden. Dit 

zijn: 

 

9.2.1  Gebouwen 

a. een gebouw mag:  

1. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte, met dien verstande dat de maximale bouwhoogte voor gebouwen 

gelegen binnen de dubbelbestemming 'Waarde- Beschermd Stadsgezicht' 10 m bedraagt, 

indien de kavel waarop wordt gebouwd groter dan 1.000 m2 is; 

2. uit ten hoogste 2 bouwlagen bestaan; 

3. uitsluitend worden afgedekt met een kap; 

4. op niet minder dan 2,5 m van een erfgrens worden gebouwd; 

5. op niet minder dan 2,5 m van een weg worden gebouwd; 

6. in het geval dat het een hotel betreft geen grotere oppervlakte hebben dan 300 m²; 

b. de totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer dan het in de aanduiding 

'maximumbebouwingspercentage' aangegeven percentage van de kavel bedragen. 

 

9.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. een erf- en terreinafscheiding mag: 

1. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich aan de achterzijde van een gebouw 

bevindt; 

2. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich naast een gebouw bevindt en niet 

dichter bij een weg komen dan de naar de weg gekeerde gevels van het gebouw of het 

verlengde van deze gevels; 

3. een bouwhoogte van maximaal 1 m hebben als deze zich tussen een weg en de gevels van een 

gebouw of het verlengde hiervan bevindt; 

b. een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, anders dan een erf- en terreinafscheiding, mag een 

bouwhoogte van maximaal 5 m hebben. 

9.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

9.3.1  Uitzonderingen 

Het is in bijzondere gevallen mogelijk om een gebouw: 

a. plat af te dekken; 

b. hoger te bouwen dan de aangegeven bouwhoogte; 

c. dichter bij een erfgrens, dan wel een weg te bouwen dan de aangegeven afstanden. 

 

9.3.2  Voorwaarden 

Dit kan alleen als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit doen, als zij van 

mening is dat hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de kwaliteit van het centrumgebied; 

c. de milieusituatie; 
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d. de verkeersveiligheid; 

e. de gebruiksmogelijkheden en uitzicht van de aangrenzende gronden. 

 

De vrijstelling voor het hoger bouwen mag niet leiden tot een bouwhoogte van meer dan 3 m boven de 

maximaal toegestane bouwhoogte.  
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Artikel 10  Gemengd - Bedrijven / Agrarisch / Energieopwekking 

10.1  Bestemmingsomschrijving 

a. De gronden met de bestemming 'Gemengd - Bedrijven / Agrarisch / Energieopwekking' zijn 

bestemd voor agrarische bedrijven (landbouw, veeteelt, tuinbouw en aquacultuur), lichte bedrijven, 

voor gebouwen ten dienste van de luchthaven, gebouwen ten behoeve van de dienstverlening en 

kantoren, gebouwen en terreinen voor het opslaan en het verwerken van afval, voor gebouwen en 

installaties ten behoeve van de opwekking van hernieuwbare energie en voor sportactiviteiten 

waaronder een dragracebaan. 

10.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming Gemengd - Bedrijven / Agrarisch / Energieopwekking' is 

aan een aantal voorschriften gebonden. Dit zijn: 

 

10.2.1  Gebouwen 

a. een gebouw mag:  

1. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

2. uit ten hoogste 2 bouwlagen (al dan niet met kap) bestaan; 

3. op niet minder dan 5 m van de zijdelings erfgrens of achtererfgrens worden gebouwd en op 

niet minder dan 5 m van een voorerfgrens worden gebouwd; 

b. de totale oppervlakte aan gebouwen mag per kavel niet meer dan het in de aanduiding 

'maximumbebouwingspercentage' aangegeven percentage van de kavel bedragen. 

 

10.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. een erf- en terreinafscheiding mag een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben; 

b. een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, anders dan een erf- en terreinafscheiding mag een 

bouwhoogte van maximaal 5 m hebben;. 
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Artikel 11  Gemengd - Lower Town 

11.1  Bestemmingsomschrijving 

a. De gronden met de bestemming 'Gemengd - Lower Town' zijn bestemd voor stranden, duikscholen, 

restaurants, hotels, pensions, verblijf recreatieve appartementencomplexen, resorts, cafés, 

snackbars, bars, winkels marktplaats en verhuurbedrijven van goederen ten behoeve van de 

recreatie; 

b. Bij de hiervoor genoemde functies is per verblijf recreatieve voorziening 1 bedrijfswoning 

toegestaan. 

11.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Gemengd - Lower Town' is aan een aantal 

voorschriften gebonden. Dit zijn: 

 

11.2.1  Gebouwen 

a. een gebouw mag:  

1. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

2. uit ten hoogste 2 bouwlagen (al dan niet met kap) bestaan; 

3. op niet minder dan 3 m van een erfgrens worden gebouwd;  

4. op niet minder dan 3 m van een weg worden gebouwd; 

5. niet op een locatie en wijze worden gebouwd waardoor het zicht vanuit een ander 

verblijfsrecreatief gebouw op de zee wordt belemmerd; 

6. niet op een locatie of een wijze worden gebouwd dat daardoor de openbare toegang tot een 

strand wordt belemmerd; 

b. de totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer dan het in de aanduiding 

'maximumbebouwingspercentage' aangegeven percentage van het bestemmingsvlak bedragen; 

c. nieuwe hotels en resorts mogen alleen worden gebouwd als uit onderzoek blijkt dat deze een 

bijdrage leveren aan het hoogwaardig toerisme en de economie en uit onderzoek blijkt dat de 

aanwezige landschappelijke, natuurlijke en ecologische waarden en kwaliteiten niet onevenredig 

worden aangetast, het initiatief landschappelijk goed wordt ingepast, het initiatief waarvoor wordt 

gewijzigd financieel en economisch uitvoerbaar is en dat er op een goede wijze wordt omgegaan 

met de berging en de afvoer van hemelwater . 

 

11.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. een erf- en terreinafscheiding mag een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben; 

b. een keermuur mag een bouwhoogte hebben van maximaal 1 m; 

c. een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag een bouwhoogte van maximaal 5 m hebben. 

 

11.3  Nadere eisen 

Het Bestuurscollege is bevoegd nadere eisen te stellen aan de situering, de omvang en de vormgeving 

van een gebouw. Zij kan dit doen met het oog op het beeld, de kwaliteit en het openbaar toegankelijke 

karakter van het recreatieve gebied.  

11.4  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

11.4.1  Uitzonderingen 

Het is in bijzondere gevallen mogelijk om een gebouw: 

a. plat af te dekken; 

b. hoger te bouwen dan de aangegeven bouwhoogte; 

c. dichter bij een erfgrens, dan wel een weg te bouwen dan de aangegeven afstanden; 
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d. te bouwen op een zodanige wijze dat het zicht op zee vanuit een verblijfsrecreatief gebouw 

verloren gaat. 

Tevens kunnen er hogere keermuren worden gebouwd. 

 

11.4.2  Voorwaarden 

Dit kan alleen als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit doen, als zij van 

mening is dat:  

a. bij de vrijstellingen genoemd onder a, b en c geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

1. de kwaliteit van het recreatieve gebied; 

2. de milieusituatie; 

3. de gebruiksmogelijkheden of het uitzicht van de aangrenzende gronden. 

b. bij de vrijstelling onder d geen negatieve gevolgen van de bouw te verwachten zijn, hetgeen moet 

blijken uit overeenstemming tussen de betrokken partijen (aanvrager en degene wiens zicht op zee 

vanuit een verblijfsrecreatief gebouw verloren gaat); 

c. bij de keermuren wordt aangetoond dat deze een juiste vorm, constructie en stevigheid hebben. 

 

De vrijstelling voor het hoger bouwen mag niet leiden tot een bouwhoogte van meer dan 3 m boven de 

maximaal toegestane bouwhoogte.  

 

11.5  Specifiek gebruiksvoorschrift 

Ter voorkoming van situaties dat de voor recreatie bestemde gronden worden gebruikt voor wonen, 

wordt er hier nog eens nadrukkelijk op gewezen dat de recreatiewoningen, de resorts, de hotels en de 

recreatieve appartementencomplexen niet mogen worden gebruikt voor permanente bewoning, 

uitgezonderd de ruimten waar een eigenaar of beheerder vanwege de exploitatie van het resort, hotel 

of appartementencomplex woont. 
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Artikel 12  Maatschappelijk 

12.1  Bestemmingsomschrijving 

a. De gronden met de bestemming 'Maatschappelijk' zijn bestemd voor gebouwen ten behoeve van 

sociaal, maatschappelijke, culturele, religieuze en educatieve voorzieningen, gebouwen ten 

behoeve van het openbaar bestuur en de openbare dienstverlening en gebouwen ten behoeve van 

de gezondheidszorg; 

b. Ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats' zijn alleen begraafplaatsen toegestaan. 

12.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Maatschappelijk' is aan een aantal voorschriften 

gebonden. Dit zijn: 

 

12.2.1  Gebouwen 

a. een gebouw mag:  

1. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

2. uit ten hoogste 2 bouwlagen (al dan niet met kap) bestaan; 

3. op niet minder dan 2,5 m van een erfgrens worden gebouwd,  

4. op niet minder dan 5 m van een weg worden gebouwd, of indien geen weg aanwezig is op niet 

minder dan 5 m vanaf de erfgrens aan de voorzijde; 

b. de totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer dan het in de aanduiding 

'maximumbebouwingspercentage' aangegeven percentage van het bestemmingsvlak bedragen; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats' mag een gebouw:  

1. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan 4 m;  

2. geen grotere oppervlakte hebben dan 30 m². 

 

12.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. een erf- en terreinafscheiding mag: 

1. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich aan de achterzijde van een gebouw 

bevindt; 

2. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich naast een gebouw bevindt en niet 

dichter bij een weg komen dan de naar de weg gekeerde gevels van het gebouw of het 

verlengde van deze gevels; 

3. een bouwhoogte van maximaal 1,5 m hebben als deze zich tussen een weg en de gevels van 

een gebouw of het verlengde hiervan bevindt; 

b. een ander bouwwerk, geen gebouwen zijnde, anders dan een erf- en terreinafscheiding mag een 

bouwhoogte van maximaal 5 m hebben. 

 

12.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

12.3.1  Uitzonderingen 

Het is in bijzondere gevallen mogelijk om een gebouw: 

a. hoger te bouwen dan de aangegeven bouwhoogte; 

b. dichter bij een erfgrens dan wel een weg te bouwen dan de aangegeven afstanden. 

 

12.3.2  Voorwaarden 

Dit kan alleen als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit doen, als zij van 

mening is dat hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de milieusituatie; 

c. de verkeersveiligheid; 
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d. de gebruiksmogelijkheden en het uitzicht van de aangrenzende gronden. 

 

De vrijstelling voor het hoger bouwen mag niet leiden tot een bouwhoogte van meer dan 3 m boven de 

maximaal toegestane bouwhoogte. 

 

12.4  Wijziging 

12.4.1  Wonen 

Het Bestuurscollege kan de bestemming 'Maatschappelijk' wijzigen in de bestemming 'Woongebied - 1'. 

De wijziging kan alleen plaatsvinden als de betreffende activiteiten zijn gestopt, aangrenzende bedrijven 

na de wijziging niet worden belemmerd in hun bedrijfsvoering en er ter plaatse voldoende 

parkeergelegenheid wordt gecreëerd. Na de wijziging zijn de bouw- en gebruiksvoorschriften van de 

betreffende bestemming van toepassing. 

  

12.4.2  Procedure 

Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat 

een ontwerpbesluit gedurende vijftien dagen voor eenieder ter inzage heeft gelegen en eenieder 

gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen. De 

terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in de reguliere dag- en nieuwsbladen, die op Sint 

Eustatius worden verspreid. 
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Artikel 13  Natuur en landschap 

13.1  Bestemmingsomschrijving 

a. De gronden met de bestemming 'Natuur en landschap' zijn bestemd voor het behoud, het herstel, 

de ontwikkeling en het beheer van landschappelijke, natuurlijke en ecologische waarden en voor 

agrarische activiteiten (tuinbouw, veeteelt en akkerbouw); 

b. Recreatieve activiteiten in de vorm van wandelen, fietsen en picknicken zijn toegestaan; 

c. Ter plaatse van de aanduiding 'botanische tuin' zijn de gronden tevens bestemd voor een 

natuurtuin en speel- en educatieve voorzieningen; 

d. Naast de genoemde functies zijn ook wegen, paden, waterlopen, waterpartijen, waterbergingen en 

voorzieningen ten behoeve van het tegengaan van erosie toegestaan. 

13.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Natuur en landschap' is aan een aantal voorschriften 

gebonden. Dit zijn: 

 

13.2.1  Gebouwen 

a. Een gebouw mag: 

1. geen grotere oppervlakte hebben dan 50 m²; 

2. geen grotere bouwhoogte hebben dan 4 m; 

3. uit ten hoogste 2 bouwlagen (al dan niet met kap) bestaan;  

b. ter plaatse van de aanduiding 'botanische tuin' zijn ook gebouwen ten dienste van een natuurtuin 

en educatieve voorzieningen en een woning toegestaan; deze mogen geen grotere bouwhoogte 

hebben dan 5 m en in totaal gezamenlijk geen grotere oppervlakte hebben dan 150 m². 

 

13.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Er mogen alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van het beheer, het onderhoud en 

het herstel van de landschappelijke, natuurlijke en ecologische waarden worden gebouwd; deze 

bouwwerken mogen geen grotere bouwhoogte hebben dan 5 m. 

13.3  Wijziging 

13.3.1  Schooltuinen 

Het Bestuurscollege kan de bestemming wijzigen ten behoeve van de aanleg van schooltuinen. De 

wijziging kan alleen plaatsvinden op de gronden welke in de directe nabijheid van scholen zijn gelegen 

en als deze scholen daadwerkelijk over deze gronden kunnen beschikken. Op de betreffende gronden 

mogen alleen gebouwtjes ten behoeve van het beheer en onderhoud van de schooltuintjes worden 

gebouwd. De bouwhoogte van deze gebouwtjes is maximaal 4 m en de oppervlakte maximaal 30 m². 

 

13.3.2  Sportvelden 

Het Bestuurscollege kan de bestemming wijzigen ten behoeve van de aanleg van sportvelden. De 

wijziging kan alleen plaatsvinden op gronden die in de nabijheid van de bebouwing van Oranjestad 

liggen en als daadwerkelijk over deze gronden kan worden beschikt. Op de betreffende gronden mogen 

kleedgebouwen, kantines en clubhuizen worden gebouwd tot een oppervlakte van 200 m² en een 

bouwhoogte van 5 m. 
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13.3.3  Procedure 

Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat 

een ontwerpbesluit gedurende vijftien dagen voor eenieder ter inzage heeft gelegen en eenieder 

gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen. De 

terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in de reguliere dag- en nieuwsbladen, die op Sint 

Eustatius worden verspreid. 
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Artikel 14  Natuur - Beschermd Gebied 

14.1  Bestemmingsomschrijving 

a. De gronden met de bestemming 'Natuur - Beschermd Gebied' zijn bestemd voor het behoud, het 

herstel, de ontwikkeling en het beheer van landschappelijke, natuurlijke en ecologische waarden.  

b. Recreatieve activiteiten in de vorm van wandelen fietsen, picknicken zijn toegestaan. 

14.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Natuur - Beschermd Gebied' is aan een aantal 

voorschriften gebonden. Dit zijn: 

 

14.2.1   Gebouwen 

a. Een gebouw mag: 

1. geen grotere oppervlakte hebben dan 50 m²  

2. geen grotere bouwhoogte hebben dan 4 m 

 

14.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Er mogen alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van het beheer, het herstel en de 

ontwikkeling van de landschappelijke, natuurlijke en ecologische waarden worden gebouwd; deze 

bouwwerken mogen geen grotere bouwhoogte hebben dan 5 m. 
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Artikel 15  Natuur - 1 

15.1  Bestemmingsomschrijving 

a. De gronden met de bestemming 'Natuur -Gemengd 1' zijn bestemd voor het behoud, het herstel, de 

ontwikkeling en het beheer van landschappelijke, natuurlijke en ecologische waarden en voor 

woningen; 

b. Recreatieve activiteiten in de vorm van wandelen fietsen, picknicken zijn toegestaan. 

15.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Natuur - 1' is aan een aantal voorschriften gebonden. 

Dit zijn: 

 

15.2.1  Gebouwen 

a. een woning mag: 

1. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

2. uit ten hoogste 2 bouwlagen (al dan niet met kap) bestaan; 

3. op niet meer dan 200 m van de hoofdweg gebouwd worden; 

4. op niet minder dan 150 m van een andere woning worden gebouwd; 

5. op niet minder dan 50 m van een erfgrens worden gebouwd; 

6. geen grotere oppervlakte hebben dan 500 m²;  

7. worden voorzien van losstaande bij de woning behorende gebouwen met een totale 

gezamenlijke maximale oppervlakte van 50 m²; 

8. op een terrein van minimaal 16 acre worden gebouwd; (zie Art. 32.2 voor afwijkingsprocedure) 

b. bij het realiseren van een woning dient de kavel voor het overgrote deel beplant te blijven met 

inheemse beplanting. Het groene beeld van de Quill mag door de bouw van de woning en de 

inrichting van het terrein niet aangetast worden; 

c. een gebouw ten behoeve van het beheer, het onderhoud, het herstel en de ontwikkeling van de 

landschappelijke, natuurlijke en ecologische waarden of ten behoeve van de agrarische activiteiten 

mag geen grotere oppervlakte hebben dan 50 m² en geen grotere bouwhoogte dan 4 m. 

 

15.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. een erf- en terreinafscheiding mag: 

1. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich aan de achterzijde van een gebouw 

bevindt; 

2. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich naast een gebouw bevindt en niet 

dichter bij een weg komen dan de naar de weg gekeerde gevels van het gebouw of het 

verlengde van deze gevels; 

3. een bouwhoogte van maximaal 1,5 m hebben als deze zich tussen een weg en de gevels van 

een gebouw of het verlengde hiervan bevindt; 

b. een ander bouwwerk, geen gebouwen zijnde, anders dan een erf- en terreinafscheiding mag een 

bouwhoogte van maximaal 5 m hebben. 

15.3  Nadere eisen 

Het Bestuurscollege kan met het oog op de aanwezige landschappelijke, natuurlijke, ecologische en 

cultuurhistorische waarden en het voorkomen van erosie nadere eisen stellen aan de situering van een 

woning op een kavel. 
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15.4  Wijziging 

15.4.1  Woningen 

Het Bestuurscollege kan de bestemming wijzigen om -in afwijking van de bouwvoorschriften- de bouw 

van woningen mogelijk te maken, indien het woningen betreft waarvan melding wordt gemaakt in 

erfpachtakten of koopakten tussen private partijen welke dateren van voor 2011. De maximale 

bouwhoogte van deze woningen bedraagt 10 m. De woningen moeten worden gebouwd in maximaal 

twee bouwlagen al dan niet met kap. De oppervlakte van de woning mag niet meer dan 500 m2 

bedragen. Voor deze woningen geldt niet de eis van een kavelgrootte van minimaal 16 acre.  

 

15.4.2  Procedure 

Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat 

een ontwerpbesluit gedurende vijftien dagen voor eenieder ter inzage heeft gelegen en eenieder 

gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen. De 

terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in de reguliere dag- en nieuwsbladen, die op Sint 

Eustatius worden verspreid. 
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Artikel 16  Natuur - 2 

16.1  Bestemmingsomschrijving 

a. De gronden met de bestemming 'Natuur - Gemengd 2' zijn bestemd voor het behoud, het herstel, 

de ontwikkeling en het beheer van landschappelijke, natuurlijke en ecologische waarden voor 

agrarische activiteiten (tuinbouw, veeteelt en akkerbouw) en voor woningen; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'verblijfsrecreatie', tevens voor een hotel of resort; 

c. Recreatieve activiteiten in de vorm van wandelen fietsen, picknicken zijn toegestaan. 

 

16.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Natuur - 2' is aan een aantal voorschriften gebonden. 

Dit zijn: 

 

16.2.1  Gebouwen 

a. een woning mag: 

1. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

2. uit ten hoogste 2 bouwlagen (al dan niet met kap)bestaan; 

3. op niet minder dan 100 m van een andere woning worden gebouwd; 

4. op niet minder dan 30 m van een erfgrens worden gebouwd; 

5. geen grotere oppervlakte hebben dan 500 m²;  

6. worden voorzien van losstaande bij de woning behorende gebouwen met een totale 

gezamenlijke maximale oppervlakte van 50 m²; 

7. op een terrein van minimaal 11 acre worden gebouwd; (zie Art. 32.2 voor afwijkingsprocedure) 

b. bij het realiseren van een woning dient de kavel voor het overgrote deel beplant te blijven met 

inheemse beplanting. Het groene beeld van de Quill mag door de bouw van de woning en de 

inrichting van het terrein niet aangetast worden; 

c. een gebouw ten behoeve van het beheer, het onderhoud, het herstel en de ontwikkeling van de 

landschappelijke, natuurlijke en ecologische waarden of ten behoeve van de agrarische activiteiten 

mag geen grotere oppervlakte hebben dan 50 m² en geen grotere bouwhoogte dan 4 m; 

d. in afwijking van het bepaalde onder a en b mag ter plaatse van de aanduiding 'verblijfsrecreatie' 

mag worden gebouwd overeenkomstig een door het bestuurscollege vastgesteld verkavelingsplan 

als bedoeld in artikel 31.1. Daarbij dient aangetoond te zijn dat de ontwikkeling een bijdrage levert 

aan het hoogwaardig toerisme en onderzoek is verricht naar de ruimtelijke en economische 

effecten. 

 

16.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. een erf- en terreinafscheiding mag: 

1. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich aan de achterzijde van een gebouw 

bevindt; 

2. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich naast een gebouw bevindt en niet 

dichter bij een weg komen dan de naar de weg gekeerde gevels van het gebouw of het 

verlengde van deze gevels; 

3. een bouwhoogte van maximaal 1,5 m hebben als deze zich tussen een weg en de gevels van 

een gebouw of het verlengde hiervan bevindt; 

b. een ander bouwwerk, geen gebouwen zijnde, anders dan een erf- en terreinafscheiding mag een 

bouwhoogte van maximaal 5 m hebben. 
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16.3  Nadere eisen 

Het Bestuurscollege kan met het oog op de aanwezige landschappelijke, natuurlijke, ecologische en 

cultuurhistorische waarden en het voorkomen van erosie nadere eisen stellen aan de situering van een 

woning op een kavel. 

 

16.4  Wijziging 

16.4.1  Woningen 

Het Bestuurscollege kan de bestemming wijzigen om -in afwijking van de bouwvoorschriften- de bouw 

van woningen mogelijk te maken, indien het woningen betreft waarvan melding wordt gemaakt in 

erfpachtakten of koopakten tussen private partijen welke dateren van voor 2011. De maximale 

bouwhoogte van deze woningen bedraagt 10 m. De woningen moeten worden gebouwd in maximaal 

twee bouwlagen al dan niet met kap. De oppervlakte van de woning mag niet meer dan 500 m2 

bedragen. Voor deze woningen geldt niet de eis van een kavelgrootte van minimaal 11 acre. 

 

16.4.2  Procedure 

Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat 

een ontwerpbesluit gedurende vijftien dagen voor eenieder ter inzage heeft gelegen en eenieder 

gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen. De 

terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in de reguliere dag- en nieuwsbladen, die op Sint 

Eustatius worden verspreid. 
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Artikel 17  Gemengd - natuur, agrarisch, wonen en verblijfsrecreatie 

17.1  Bestemmingsomschrijving 

a. De gronden met de bestemming 'Gemengd - natuur, agrarisch, wonen en verblijfsrecreatie' zijn 

bestemd voor het behoud, het herstel, de ontwikkeling en het beheer van landschappelijke, 

natuurlijke en ecologische waarden, voor agrarische activiteiten, zoals tuinbouw, veeteelt en 

akkerbouw en voor woningen; 

b. De gronden zijn tevens bestemd voor hotels, recreatieve appartementencomplexen, pensions, 

resorts, bed & breakfast en verblijf recreatieve woningen, bij de verblijf recreatieve voorzieningen 

behorende bedrijfswoningen en recreatieve activiteiten in de vorm van wandelen fietsen, 

picknicken. 

17.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Natuur - Gemengd 3' is aan een aantal voorschriften 

gebonden. Dit zijn: 

 

17.2.1  Gebouwen 

a. een gebouw mag: 

1. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

2. uit ten hoogste 2 bouwlagen (al dan niet met kap) bestaan; 

3. geen grotere oppervlakte hebben dan 500 m²;  

4. worden voorzien van losstaande bij de woning behorende gebouwen met een totale 

gezamenlijke maximale oppervlakte van 50 m²; 

5. op een terrein van minimaal 3.000 m² worden gebouwd ; 

b. een gebouw ten behoeve van het beheer, het onderhoud, het herstel en de ontwikkeling van de 

landschappelijke, natuurlijke en ecologische waarden of ten behoeve van de agrarische activiteiten 

mag geen grotere oppervlakte hebben dan 50 m² en geen grotere bouwhoogte dan 4 m; 

c. in afwijking van het bepaalde onder a is ten behoeve van woningbouwontwikkelingen toegestaan 

kleinere terreinoppervlakten dan onder a sub 5 aan te houden indien de kavel onderdeel uitmaakt 

van een door het bestuurscollege vastgesteld verkavelingsplan als bedoeld in artikel 31.1, het 

terrein direct grenst aan de bestemming Woongebied - 1, aan de bestemming Verkeer langs de 

bestemming Woongebied - 1 of een ander verkavelingsplan voor woningbouw; 

d. Nieuwe hotels en resorts mogen alleen worden gebouwd als uit onderzoek blijkt dat deze een 

bijdrage leveren aan het hoogwaardig toerisme en de economie en uit onderzoek blijkt dat de 

aanwezige landschappelijke, natuurlijke en ecologische waarden en kwaliteiten niet onevenredig 

worden aangetast, het initiatief landschappelijk goed wordt ingepast, het initiatief waarvoor wordt 

gewijzigd financieel en economisch uitvoerbaar is en dat er op een goede wijze wordt omgegaan 

met de berging en de afvoer van hemelwater . 

 

17.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. een erf- en terreinafscheiding mag: 

1. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich aan de achterzijde van een gebouw 

bevindt; 

2. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich naast een gebouw bevindt en niet 

dichter bij een weg komen dan de naar de weg gekeerde gevels van het gebouw of het 

verlengde van deze gevels; 

3. een bouwhoogte van maximaal 1,5 m hebben als deze zich tussen een weg en de gevels van 

een gebouw of het verlengde hiervan bevindt; 

b. een ander bouwwerk, geen gebouwen zijnde, anders dan een erf- en terreinafscheiding mag een 

bouwhoogte van maximaal 5 m hebben. 



  45  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte    
  

17.3  Wijziging 

17.3.1  Woningen 

Het Bestuurscollege kan de bestemming wijzigen om -in afwijking van de bouwvoorschriften- de bouw 

van woningen mogelijk te maken, indien het woningen betreft waarvan melding wordt gemaakt in 

erfpachtakten of koopakten tussen private partijen welke dateren van voor 2011. De maximale 

bouwhoogte van deze woningen bedraagt 10 m. De woningen moeten worden gebouwd in maximaal 

twee bouwlagen al dan niet met kap. De oppervlakte van de woning mag niet meer dan 500 m2 

bedragen. Voor deze woningen geldt niet de eis van een kavelgrootte van minimaal 3.000 m2. 

 

17.3.2  Procedure 

Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat 

een ontwerpbesluit gedurende vijftien dagen voor eenieder ter inzage heeft gelegen en eenieder 

gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen. De 

terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in de reguliere dag- en nieuwsbladen, die op Sint 

Eustatius worden verspreid. 
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Artikel 18  Gemengd - Natuur , Agrarisch en Wonen 

18.1  Bestemmingsomschrijving 

a. De gronden met de bestemming 'Gemengd - Natuur , Agrarisch en Wonen' zijn bestemd voor het 

behoud, het herstel, de ontwikkeling en het beheer van landschappelijke, natuurlijke en ecologische 

waarden, voor agrarische activiteiten (tuinbouw, veeteelt en akkerbouw) en voor woningen; 

b. Recreatieve activiteiten in de vorm van wandelen fietsen, picknicken zijn toegestaan. 

18.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Gemengd - Natuur , Agrarisch en Wonen' is aan een 

aantal voorschriften gebonden. Dit zijn: 

 

18.2.1  Gebouwen 

a. een woning mag: 

1. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

2. uit ten hoogste 2 bouwlagen (al dan niet met kap) bestaan; 

3. geen grotere oppervlakte hebben dan 500 m²;  

4. worden voorzien van losstaande bij de woning behorende gebouwen met een totale 

gezamenlijke maximale oppervlakte van 50 m²; 

5. op een terrein van minimaal 3.000 m² worden gebouwd; 

b. een gebouw ten behoeve van het beheer, het onderhoud, het herstel en de ontwikkeling van de 

landschappelijke, natuurlijke en ecologische waarden of ten behoeve van de agrarische activiteiten 

mag geen grotere oppervlakte hebben dan 50 m² en geen grotere bouwhoogte dan 4 m; 

c. in afwijking van het bepaalde onder a is ten behoeve van woningbouwontwikkelingen toegestaan 

kleinere terreinoppervlakten dan onder a sub 5 aan te houden indien de kavel onderdeel uitmaakt 

van een door het bestuurscollege vastgesteld verkavelingsplan als bedoeld in artikel 31.1, het 

terrein direct grenst aan de bestemming Woongebied - 1, aan de bestemming Verkeer langs de 

bestemming Woongebied - 1 of een ander verkavelingsplan voor woningbouw . 

 

18.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. een erf- en terreinafscheiding mag: 

1. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich aan de achterzijde van een gebouw 

bevindt; 

2. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich naast een gebouw bevindt en niet 

dichter bij een weg komen dan de naar de weg gekeerde gevels van het gebouw of het 

verlengde van deze gevels; 

3. een bouwhoogte van maximaal 1,5 m hebben als deze zich tussen een weg en de gevels van 

een gebouw of het verlengde hiervan bevindt; 

b. een ander bouwwerk, geen gebouwen zijnde, anders dan een erf- en terreinafscheiding mag een 

bouwhoogte van maximaal 5 m hebben. 

18.3  Nadere eisen 

Het Bestuurscollege kan met het oog op de aanwezige landschappelijke, natuurlijke, ecologische en 

cultuurhistorische waarden nadere eisen stellen aan de situering van een woning op een kavel. 
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18.4  Wijziging 

18.4.1  Woningen 

Het Bestuurscollege kan de bestemming wijzigen om -in afwijking van de bouwvoorschriften- de bouw 

van woningen mogelijk te maken, indien het woningen betreft waarvan melding wordt gemaakt in 

erfpachtakten of koopakten tussen private partijen welke dateren van voor 2011. De maximale 

bouwhoogte van deze woningen bedraagt 10 m. De woningen moeten worden gebouwd in maximaal 

twee bouwlagen al dan niet met kap. De oppervlakte van de woning mag niet meer dan 500 m2 

bedragen. Voor deze woningen geldt niet de eis van een kavelgrootte van minimaal 3.000 m2. 

 

18.4.2  Procedure 

Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat 

een ontwerpbesluit gedurende vijftien dagen voor eenieder ter inzage heeft gelegen en eenieder 

gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen. De 

terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in de reguliere dag- en nieuwsbladen, die op Sint 

Eustatius worden verspreid. 
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Artikel 19  Verblijfsrecreatie 

19.1  Bestemmingsomschrijving 

a. De gronden met de bestemming 'Verblijfsrecreatie' zijn bestemd voor hotels en restaurants en 

bijbehorende functies; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'wonen', tevens woningen; 

c. bij de hiervoor genoemde functies is per verblijf recreatieve voorziening 1 bedrijfswoning 

toegestaan. 

19.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Verblijfsrecreatie' is aan een aantal voorschriften 

gebonden. Dit zijn: 

 

19.2.1  Gebouwen 

a. Een gebouw mag: 

1. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan 10 m; 

2. uit ten hoogste 2 bouwlagen (al dan niet met kap) bestaan; 

3. geen grotere oppervlakte hebben dan 500 m²; 

4. worden voorzien van losstaande bij de een woning behorende gebouwen met een totale 

gezamenlijke maximale oppervlakte van 50 m²; 

5. op niet minder dan 3 m van een erfgrens worden gebouwd; 

6. op niet minder dan 3 m van een weg worden gebouwd; 

7. niet op een locatie en wijze worden gebouwd waardoor het zicht vanuit een ander 

verblijfsrecreatief gebouw op de zee wordt belemmerd; 

8. niet op een locatie of een wijze worden gebouwd dat daardoor de openbare toegang tot een 

strand wordt belemmerd; 

b. de totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer dan het in de aanduiding 

'maximumbebouwingspercentage' aangegeven percentage van het bestemmingsvlak bedragen; 

c. het totaal aantal woningen mag niet meer bedragen dan 50; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'golden rock' mag het totaal aantal verblijf recreatieve eenheden mag 

niet meer bedragen dan 200; 

e. een gebouw ten behoeve van het beheer, het onderhoud, het herstel en de ontwikkeling van de 

landschappelijke, natuurlijke en ecologische waarden of ten behoeve van de agrarische activiteiten 

mag geen grotere oppervlakte hebben dan 50 m² en geen grotere bouwhoogte dan 4 m. 

f. Nieuwe hotels en resorts mogen alleen worden gebouwd als uit onderzoek blijkt dat deze een 

bijdrage leveren aan het hoogwaardig toerisme en de economie en uit onderzoek blijkt dat de 

aanwezige landschappelijke, natuurlijke en ecologische waarden en kwaliteiten niet onevenredig 

worden aangetast, het initiatief landschappelijk goed wordt ingepast, het initiatief waarvoor wordt 

gewijzigd financieel en economisch uitvoerbaar is en dat er op een goede wijze wordt omgegaan 

met de berging en de afvoer van hemelwater. 

 

19.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. een erf- en terreinafscheiding mag een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben; 

b. een keermuur mag een bouwhoogte hebben van maximaal 1 m; 

c. een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag een bouwhoogte van maximaal 5 m hebben. 

19.3  Nadere eisen 

Het Bestuurscollege is bevoegd nadere eisen te stellen aan de situering, de omvang en de vormgeving 

van een gebouw. Zij kan dit doen met het oog op het beeld, de kwaliteit , de waarden en kwaliteiten van 

het Marine park en het openbaar toegankelijke karakter van het verblijf recreatieve gebied. 
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19.4  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

19.4.1  Uitzonderingen 

Het is in bijzondere gevallen mogelijk om een gebouw: 

a. plat af te dekken; 

b. hoger te bouwen dan de aangegeven bouwhoogte; 

c. dichter bij een erfgrens, dan wel een weg te bouwen dan de aangegeven afstanden; 

d. te bouwen op een zodanige wijze dat het zicht op zee vanuit een verblijfsrecreatief gebouw 

verloren gaat; 

Tevens kunnen er hogere keermuren worden gebouwd. 

 

19.4.2  Voorwaarden 

Dit kan alleen als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit doen, als zij van 

mening is dat: 

a. bij de vrijstellingen genoemd onder a, b en c geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan: 

1.  de kwaliteit van het verblijf recreatieve gebied; 

2. de milieusituatie; 

3. de gebruiksmogelijkheden of het uitzicht van de aangrenzende gronden. 

b. bij de vrijstelling onder d geen negatieve gevolgen van de bouw te verwachten zijn, hetgeen moet 

blijken uit overeenstemming tussen de betrokken partijen (aanvrager en degene wiens zicht op zee 

vanuit een verblijfsrecreatief gebouw verloren gaat); 

c. bij de keermuren wordt aangetoond dat deze een juiste vorm, constructie en stevigheid hebben. 

De vrijstelling voor het hoger bouwen mag niet leiden tot een bouwhoogte van meer dan 3 m boven de 

maximaal toegestane bouwhoogte. 
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Artikel 20  Verkeer 

20.1  Bestemmingsomschrijving 

a. De gronden met de bestemming 'Verkeer' zijn bestemd voor wegen, trottoirs en bermen. 

 

20.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Verkeer' is aan een aantal voorschriften gebonden. Dit 

zijn: 

 

20.2.1  Gebouwen 

Gebouwen zijn niet toegestaan. 

 

20.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

De bouwhoogte van een bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen dan 5 m.  
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Artikel 21  Verkeer - Luchthaven 

21.1  Bestemmingsomschrijving 

a. De gronden met de bestemming 'Verkeer - Luchthaven' zijn bestemd voor gebouwen en terreinen 

ten behoeve van het functioneren van de luchthaven en luchthaven gerelateerde activiteiten; 

b. De gronden zijn tevens bestemd voor terreinen en gebouwen ten behoeve van de brandweer. 

 

21.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Verkeer - Luchthaven' is aan een aantal voorschriften 

gebonden. Dit zijn: 

 

21.2.1  Gebouwen 

a. een gebouw mag:  

1. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale goot- en 

bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte; 

2. uit ten hoogste 2 bouwlagen (al dan niet met kap) bestaan, met uitzondering van de 

verkeerstoren; 

3. op niet minder dan 3 m van een erfgrens worden gebouwd; 

4. op niet minder dan 10 m van een weg worden gebouwd;  

5. op niet minder dan 150 m vanaf de as van de start-/landingsbaan worden gebouwd; 

b. de totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer dan het in de aanduiding 

'maximumbebouwingspercentage' aangegeven percentage van het bestemmingsvlak bedragen. 

 

21.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen alleen op een afstand van ten minste 150 m vanaf de 

as van de start-/landingsbaan worden gebouwd, met uitzondering van bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, ten behoeve van de geleiding van het luchtverkeer; 

b. een erf- en terreinafscheiding mag: 

1. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich aan de achterzijde van een gebouw 

bevindt; 

2. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich naast een gebouw bevindt en niet 

dichter bij een weg komen dan de naar de weg gekeerde gevels van het gebouw of het 

verlengde van deze gevels; 

3. een bouwhoogte van maximaal 1,5 m hebben als deze zich tussen een weg en de gevels van 

een gebouw of het verlengde hiervan bevindt; 

c. een ander bouwwerk, geen gebouwen zijnde, anders dan een erf- en terreinafscheiding mag een 

bouwhoogte van maximaal 10 m hebben. 

 

21.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

21.3.1  Uitzonderingen 

Het is in bijzondere gevallen mogelijk om een gebouw hoger te bouwen dan de aangegeven 

bouwhoogte. 

 

21.3.2  Voorwaarden 

Dit kan alleen als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit doen, als zij van 

mening is dat hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de verkeersveiligheid; 

c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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De vrijstelling voor het hoger bouwen mag niet leiden tot een bouwhoogte van meer dan 3 m boven de 

maximaal toegestane bouwhoogte.  

 

21.4  Specifiek gebruiksvoorschrift 

In verband met de veiligheid bij het landen en het opstijgen van vliegtuigen, wordt er nadrukkelijk op 

gewezen dat er binnen een zone van 150 m vanaf de start-/landingsbaan geen opslag van goederen en 

ander materiaal en stalling van vliegtuigen is toegestaan. 
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Artikel 22  Water - Nationaal Marine park 

22.1  Bestemmingsomschrijving 

a. De gronden met de bestemming 'Water - Nationaal Marine park' zijn bestemd voor water en het 

behoud, het herstel, de ontwikkeling en het beheer van natuurlijke en ecologische waarden  

(onderwater) in het algemeen en de koraalriffen in het bijzonder; 

b. Ter plaatse van de aanduiding 'haven', tevens voor haven- en overslagactiviteiten; 

c. Recreatieve activiteiten in de vorm van zwemmen, snorkelen, duiken, varen, vissen en surfen zijn 

eveneens toegestaan. 

 

22.2  Bouwvoorschriften 

Op de gronden met de bestemming 'Water - Nationaal Marine park' mag niet worden gebouwd.  

 

22.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

Het is in bijzondere gevallen mogelijk om steigers te bouwen ten behoeve van de aangrenzende 

gronden. Dit kan alleen als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit alleen doen, 

als zij van mening is dat hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de (onderwater) 

landschappelijke, natuurlijke en ecologische waarden van het gebied, aan de waarden en kwaliteiten 

van het koraalrif en aan het aanzicht van het eiland. De steigers mogen een maximale bouwhoogte van 

1,5 m en een maximale lengte van 10 meter hebben. 

 

22.4  Aanlegvergunning 

25.4.1 Activiteiten 

Sommige activiteiten mogen, gelet op de aanwezige (onderwater) landschappelijke, natuurlijke en 

ecologische waarden en kwaliteiten, niet worden verricht zonder vergunning van het Bestuurscollege. 

Het betreft hier de volgende activiteiten: 

a. het verrichten van werkzaamheden die gevolgen kunnen hebben voor de waterhuishouding en de 

kwaliteit van het water; 

b. het aanleggen van vlonders en steigers voor zover deze niet zijn aan te merken als bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde; 

c. het plaatsen van moorings. 

 

22.4.1  Voorwaarden 

Het Bestuurscollege kan deze vergunning alleen verlenen als de (onderwater) natuurlijke en ecologische 

waarden van het gebied niet significant worden aangetast. 

 

22.4.2  Normaal onderhoud 

Voor het verrichten van normaal onderhoud is geen aanlegvergunning nodig.  
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22.5  Wijzigingsvoorschriften 

22.5.1  Lower Town 

Het Bestuurscollege kan de bestemming wijzigen voor de realisatie van de binnen de bestemming 

Gemengd - Lower Town toegestane bouwwerken. De wijziging kan alleen plaatsvinden indien er geen 

onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden en de kwaliteiten van het Marinepark en de 

bouwwerken onderdeel uitmaken van of behoren bij de bouwwerken die binnen de bestemming 

Recreatie worden gebouwd. De te realiseren gebouwen mogen niet het zicht op zee vanuit een 

verblijfsrecreatieve voorzieningen verloren doen gaan, tenzij hierover tussen betrokken partijen 

(aanvrager en degene wiens zicht op zee vanuit een verblijfsrecreatief gebouw verloren gaat) 

overeenstemming bestaat. 

 

22.5.2  Procedure 

Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat 

een ontwerpbesluit gedurende vijftien dagen voor eenieder ter inzage heeft gelegen en eenieder 

gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen. De 

terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in de reguliere dag- en nieuwsbladen, die op Sint 

Eustatius worden verspreid. 

 

22.6  Gebruiksvoorschrift 

a. Ter bescherming van de aanwezige waarden en kwaliteiten van het koraalrif is het verboden te 

vissen en te ankeren ter plaatse van de aanduiding 'National Marine Reserve'. 
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Artikel 23  Wonen 

23.1  Bestemmingsomschrijving 

a. De gronden met de bestemming 'Wonen' zijn bestemd voor woningen, lichte bedrijven en aan 

huisverbonden beroepen. Bestaande bedrijven zijn eveneens toegestaan; 

b. Ter plaatse van de aanduiding 'prostitutie' zijn de woningen tevens bestemd voor de prostitutie. 

23.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Wonen' is aan een aantal voorschriften gebonden. Dit 

zijn: 

 

23.2.1  Woningen 

a. per kavel is 1 woning toegestaan; 

b. een woning en een losstaand bij een woning behorend gebouw mogen:  

1. een woning en een losstaand bij een woning behorend gebouw mogen:  

2. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

3. uit ten hoogste 2 bouwlagen (al dan niet met kap) bestaan; 

4. op niet minder dan 3 m van de zijdelings erfgrens of achtererfgrens worden gebouwd en op 

niet minder dan 5 m van een voorerfgrens worden gebouwd; 

c. de totale oppervlakte aan gebouwen (woning en losstaande gebouwen) mag niet meer dan het in 

de aanduiding 'maximumbebouwingspercentage' aangegeven percentage van het bestemmingsvlak 

bedragen. 

 

23.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. een erf- en terreinafscheiding mag: 

1. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich aan de achterzijde van een gebouw 

bevindt; 

2. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich naast een gebouw bevindt en niet 

dichter bij een weg komen dan de naar de weg gekeerde gevels van het gebouw of het 

verlengde van deze gevels; 

3. een bouwhoogte van maximaal 1,5 m hebben als deze zich tussen een weg en de gevels van 

een gebouw of het verlengde hiervan bevindt; 

b. een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, anders dan een erf- en terreinafscheiding mag een 

bouwhoogte van maximaal 5 m hebben. 

23.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

23.3.1  Uitzonderingen 

Het is in bijzondere gevallen mogelijk om gebouwen: 

a. hoger te bouwen dan de aangegeven bouwhoogte; 

b. dichter bij een erfgrens dan wel een weg te bouwen dan de aangegeven afstanden. 

 

23.3.2  Voorwaarden 

Dit kan als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit alleen doen, als zij van 

mening is dat hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. de verkeersveiligheid; 

b. de gebruiksmogelijkheden en het uitzicht van de aangrenzende gronden. 

 

De vrijstelling voor het hoger bouwen mag niet leiden tot een bouwhoogte van meer dan 3 m boven de 

maximaal toegestane bouwhoogte.  
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Artikel 24  Woongebied - 1 

24.1  Bestemmingsomschrijving 

a. De gronden met de bestemming 'Woongebied -  1' zijn bestemd voor woningen, 

appartementengebouwen, winkels, kantoren, lichte bedrijven en aan-huis-verbonden beroepen. 

Bestaande bedrijven zijn eveneens toegestaan; 

b. Woningen die ten tijde van het van kracht worden van dit ruimtelijk ontwikkelingsplan geheel of 

gedeeltelijk voor een andere functie dan onder a. genoemd worden gebruikt, mogen deze functie 

blijven vervullen; 

c. Ter plaatse van de aanduiding 'zonnepanelen', tevens zonnepanelen; 

d. Binnen de bestemming mogen ook winkels en gebouwen ten behoeve van sociale, 

maatschappelijke, medische, culturele, educatieve en sportvoorzieningen en de verblijfsrecreatie 

worden gebouwd. 

24.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Woongebied - 1' is aan een aantal voorschriften 

gebonden. Dit zijn: 

 

24.2.1  Gebouwen 

a. per kavel is 1 woning of appartementengebouw toegestaan; 

b. in geval van de bouw van een appartementengebouw geldt dat per appartement een 

kaveloppervlak van minimaal 220 m² noodzakelijk is; 

c. een gebouw als bedoeld in de bestemmingsomschrijving onder a en d mag:  

1. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

2. uit ten hoogste 2 bouwlagen (al dan niet met kap) bestaan; 

3. alleen vrijstaand worden gebouwd op niet minder dan 3 m van de zijdelingse erfgrens of 

achtererfgrens en op niet minder dan 5 m van een voorerfgrens; 

d. het totale oppervlak van losstaande gebouwen bij een gebouw mag niet meer bedragen dan: 

1. 40 m² bij een kavel kleiner dan 800 m²; 

2. 60 m² bij een kavel groter dan 800 m² en kleiner dan 1.500 m²; 

3. 80 m² bij een kavel groter dan 1.500 m²; 

e. voor losstaande gebouwen geldt een maximale bouwhoogte van 5 m; 

f. bij appartementengebouwen mogen geen losstaande gebouwen worden gebouwd; 

g. De totale oppervlakte aan woningen, appartementengebouwen, losstaande gebouwen en 

overkappingen bij woningen of woongebouwen mag niet meer dan het in de aanduiding 'maximum 

bebouwingspercentage' aangegeven percentage van de kavel bedragen; 

h. in afwijking van het gestelde onder c mag een appartementengebouw een bouwhoogte hebben van 

11 meter en uit 3 bouwlagen bestaan, mits dit stedenbouwkundig inpasbaar is en niet leidt tot 

aantasting van privacy van omliggende woonkavels. 

 

24.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. een erf- en terreinafscheiding mag: 

1. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich aan de achterzijde van een gebouw 

bevindt; 

2. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich naast een gebouw bevindt en niet 

dichter bij een weg komen dan de naar de weg gekeerde gevels van het gebouw of het 

verlengde van deze gevels; 

3. een bouwhoogte van maximaal 1 m hebben als deze zich tussen een weg en de gevels van een 

gebouw of het verlengde hiervan bevindt; 

b. een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, anders dan een erf- en terreinafscheiding mag een 

bouwhoogte van maximaal 5 m hebben. 
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24.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

24.3.1  Uitzonderingen 

Het is in bijzondere gevallen mogelijk om:  

a. een gebouw dichter op de erfgrens te bouwen;  

b. woningen aaneen gebouwd te bouwen 

 

24.3.2  Voorwaarden 

Dit kan als het Bestuurscollege hiervoor een vrijstelling verleent. Zij kan dit alleen doen, als zij van 

mening is dat hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:  

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de woonsituatie; 

c. de milieusituatie; 

d. de verkeersveiligheid; 

e. de gebruiksmogelijkheden of het uitzicht van de aangrenzende gronden. 

 

De vrijstelling voor het hoger bouwen mag niet leiden tot een bouwhoogte van meer dan 3 m boven de 

maximaal toegestane bouwhoogte.  

24.4  Wijziging 

24.4.1  Verblijfsrecreatie 

Het Bestuurscollege kan de bestemming wijzigen en de mogelijkheden voor verblijfsrecreatie schrappen 

of beperken. De wijziging kan plaatsvinden als er in het woongebied teveel aanbod ontstaat aan verblijf 

recreatieve functies en sturing gewenst is.  

 

24.4.2  Procedure 

Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat 

een ontwerpbesluit gedurende vijftien dagen voor eenieder ter inzage heeft gelegen en eenieder 

gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen. De 

terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in de reguliere dag- en nieuwsbladen, die op Sint 

Eustatius worden verspreid. 
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Artikel 25  Woongebied - 2 

25.1  Bestemmingsomschrijving 

a. De gronden met de bestemming 'Woongebied - 2' zijn bestemd voor woningen en 

aan-huis-verbonden beroepen.  

b. Woningen die ten tijde van het van kracht worden van dit ruimtelijk ontwikkelingsplan geheel of 

gedeeltelijk een andere functie, mogen deze functie blijven vervullen. 

 

25.2  Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Woongebied - 2' is aan een aantal voorschriften 

gebonden. Dit zijn: 

 

25.2.1  Gebouwen 

a. een woning mag:  

1. een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de in de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' 

aangegeven bouwhoogte; 

2. uit ten hoogste 2 bouwlagen (al dan niet met kap) bestaan; 

3. alleen vrijstaand worden gebouwd; 

4. op niet minder dan 10 m van de zijdelings erfgrens of achtererfgrens en op niet minder dan 

10 m van een voorerfgrens; 
5. alleen worden gebouwd op een kavel die groter is dan 2.500 m2 

b. het totale oppervlak van losstaande gebouwen mag niet meer bedragen dan 80 m2; 

c. voor losstaande gebouwen bij een woning geldt een bouwhoogte van 5 m; 

d. de totale oppervlakte aan gebouwen mag gezamenlijk niet meer bedragen dan 30% van de kavel. 

 

25.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. een erf- en terreinafscheiding mag: 

1. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich aan de achterzijde van een gebouw 

bevindt; 

2. een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als deze zich naast een gebouw bevindt en niet 

dichter bij een weg komen dan de naar de weg gekeerde gevels van het gebouw of het 

verlengde van deze gevels; 

3. een bouwhoogte van maximaal 1 m hebben als deze zich tussen een weg en de gevels van een 

gebouw of het verlengde hiervan bevindt; 

b. een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, anders dan een erf- en terreinafscheiding mag een 

bouwhoogte van maximaal 5 m hebben. 
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Artikel 26  Waarde - Archeologie 

26.1  Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie' zijn naast de andere aangewezen 

bestemmingen bestemd voor het behoud, het herstel en de uitbouw van de archeologische en 

cultuurhistorische waarden. Deze functie gaat boven de functies van de andere bestemmingen. 

 

26.2  Bouwverbod 

Hoewel wellicht in de andere bestemmingen bouwmogelijkheden zijn gegeven, is het op basis van deze 

dubbelbestemming niet toegestaan om te bouwen op de gronden waarop deze bestemming betrekking 

heeft. 

 

26.3  Vrijstelling van het bouwverbod 

26.3.1  Algemeen 

Het Bestuurscollege kan vrijstelling verlenen van het hiervoor genoemde bouwverbod en bouwen 

conform de onderliggende bestemmingen toestaan, indien de gebouwen of bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, geen wezenlijke afbreuk doen aan de archeologische en cultuurhistorische waarden of 

gericht zijn op het algemeen belang, op publieke voorzieningen of op initiatieven die economisch, 

toeristisch, recreatief of wat betreft wonen en werkgelegenheid, een duidelijk toegevoegde waarde 

hebben voor Sint Eustatius. 

 

26.3.2  Procedure 

Voordat het Bestuurscollege vrijstelling verleent, vraagt zij advies aan een door het Bestuurscollege aan 

te wijzen instantie die deskundig is op het gebied van de archeologie en cultuurhistorie. Deze instantie 

moet binnen 1 maand advies uitbrengen aan het Bestuurscollege. Indien binnen deze termijn geen 

advies wordt uitgebracht, kan het Bestuurscollege zonder advies een besluit nemen over de vrijstelling. 
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Artikel 27  Waarde - Beschermd Stadsgezicht 

27.1  Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming 'Waarde - Beschermd Stadsgezicht' zijn naast de andere aangewezen 

bestemmingen bestemd voor het behoud, het herstel en de uitbouw van de cultuurhistorische en 

monumentale waarden en kwaliteiten. 

27.2  Bouwvoorschriften 

In aanvulling op de bouwvoorschriften van de andere aangewezen bestemmingen gelden voor de 

gronden met de bestemming 'Waarde - Beschermd Stadsgezicht' de volgende bouwvoorschriften: 

a. de kapvorm van een gebouw moet bestaan uit een schild- of zadeldak, dan wel combinaties 

daarvan. De dakhelling mag niet kleiner zijn dan 35 graden, maar niet groter dan 50 graden; 

b. de noklijn van de kap van gebouwen moet parallel aan de straat lopen; 

c. bij de renovatie van niet-monumenten en bij nieuw op te richten bouwwerken moeten duurzame 

en voor het doel bestemde materialen worden toegepast, die zich tevens wat betreft kleur en 

aanblik voegen in de omgeving. 

27.3  Nadere eisen 

Gezien het historische karakter van de betreffende gronden, kan het Bestuurscollege nadere eisen 

stellen aan het materiaal- en kleurgebruik voor de buitenafwerking van gebouwen en van bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, waarbij in het geval van restauratie van monumenten zoveel mogelijk de van 

origine gebruikte materialen moeten worden gebruikt. 

 

27.4  Aanlegvergunning 

27.4.1  Activiteiten 

Sommige activiteiten mogen, gelet op de aanwezige waarden en kwaliteiten van het beschermd 

stadsgezicht, niet worden verricht zonder vergunning van het Bestuurscollege. Het betreft hier de 

volgende activiteiten: 

a. het geheel of gedeeltelijk slopen van gebouwen; 

b. het verzetten van grond ten behoeve van het wijzigen of aanbrengen van een stenen of 

steenachtige fundering, muren en regenbakken; 

c. het rooien van bomen waarvan de stam een diameter heeft van meer dan 15 cm; 

d. het wijzigen en/of aanleggen van openbare wegen of terreinverhardingen; 

e. het slopen van terreinmuren; 

f. wijzigingen in de bestaande loop van het terreinwater; 

g. het verwijderen c.q. wijzigen van karakteristieke hekwerken en hekpijlers, gevelstoepen en 

stoeppalen en aan de gevel bevestigde luiken en/of ornamenten/versieringen. 

 

27.4.2  Voorwaarden 

Het Bestuurscollege kan deze vergunning alleen verlenen als de waarden en kwaliteiten van het 

beschermd stadsgezicht niet worden aangetast. Nabij de klifwanden dient inzicht te zijn gegeven in de 

maatregelen die zullen worden genomen voor, ten tijde van, en na de bouw ter voorkoming van verdere 

erosie van de aanwezige klifwanden. 

 

27.4.3  Normaal onderhoud 

Voor het verrichten van normaal onderhoud is geen aanlegvergunning nodig. 
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Artikel 28  Waterberging 

28.1  Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming 'Waterberging' zijn naast de andere bestemmingen bestemd voor het 

opvangen en het bergen van water. 

 

28.2  Bouwverbod 

Hoewel wellicht in de andere bestemmingen bouwmogelijkheden zijn gegeven, is het op basis van deze 

dubbelbestemming niet toegestaan om te bouwen op de gronden waarop deze bestemming betrekking 

heeft. 

 

28.3  Vrijstelling van het bouwverbod 

Het Bestuurscollege kan vrijstelling verlenen van het hiervoor genoemde bouwverbod en bouwwerken 

conform de andere bestemmingen toestaan, indien uit onderzoek is gebleken dat de gebouwen of 

bouwwerken geen gebouwen zijnde geen wezenlijke afbreuk doen aan de waterbergende functie van 

het gebied. 

 

28.4  Aanlegvergunning 

28.4.1  Activiteiten 

Sommige activiteiten mogen, gelet op de waterbergingsfunctie, niet worden verricht zonder vergunning 

van het Bestuurscollege. Het betreft hier de volgende activiteiten: 

a. het aanleggen, verbreden, verleggen of verharden van wegen en paden; 

b. het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 

c. het ophogen en afgraven van gronden; 

d. het wijzigen van de profielindeling van wegen en paden; 

e. andere activiteiten die afbreuk doen aan waterbergend vermogen van het gebied. 

 

28.4.2  Voorwaarden 

Het Bestuurscollege kan deze vergunning alleen verlenen als waterbergende functie niet worden 

aangetast. 

 

28.4.3  Normaal onderhoud 

Voor het verrichten van normaal onderhoud is geen aanlegvergunning nodig. 
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Hoofdstuk 3  Algemene voorschriften 

Artikel 29  Antidubbeltelbepaling 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 

gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 

beschouwing. 
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Artikel 30  Algemene bestemmingsomschrijving 

Binnen een bestemming vallen ook bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen, paden, 

groenvoorzieningen, parkeerplaatsen, terreinen, nutsvoorzieningen, verhardingen, waterlopen, 

waterpartijen, waterbergingen en voorzieningen ten behoeve van het tegengaan van erosie toegestaan. 
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Artikel 31  Algemene bouwvoorschriften 

31.1  Bouwen met een verkavelingsplan 

1. Een bouwvergunning voor het bouwen een (hoofd)gebouw op een perceel dat onderdeel uitmaakt 

van een verkaveling van drie kavels of meer kan alleen worden verleend nadat voor deze 

verkaveling een verkavelingsplan door het Bestuurscollege is vastgesteld en het bouwplan in 

overeenstemming is met het verkavelingsplan dan wel de door het Bestuurscollege aan de 

vaststelling verbonden voorschriften. 

2. Een verkavelingsplan: 

a. houdt rekening met de aanwezige of potentiële natuurlijke, ecologische, landschappelijke, 

stedenbouwkundige en archeologische waarden, cultureel erfgoed, de afvoer van regenwater 

het voorkomen van erosie en de stabiliteit van de klif. De afstand van de kavels tot de rand van 

de klif bedraagt minimaal 20 meter; 

b. bevat een beschrijving van de wijze waarop en wanneer de hoofdgebouwen worden 

aangesloten op de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur, geeft inzicht in de technische 

en financiële uitvoerbaarheid van de infrastructuur en geeft inzicht in het huidige en 

toekomstige ruimtebeslag van de infrastructuur; 

c. bevat een beschrijving van de openbare ruimte waaruit blijkt op welke wijze en in welke mate 

de openbare ruimte een bijdrage levert aan het woon- en leefgenot en differentiatie tussen 

wijken; 

d. bevat een beschrijving hoe rekening gehouden wordt met hinder gevende functies 

e. houdt rekening met de bereikbaarheid voor de brandweer en andere hulpdiensten, 

bluswatervoorzieningen en opstelplaatsen voor brandweervoertuigen en gaat vergezeld van 

een advies van de brandweer; 

f. bevat tenminste 30% van de oppervlakte van het verkavelingsplan aan openbare ruimte 

inclusief wegen, groen- en speelvoorzieningen; 

g. is in overeenstemming met de voorschriften van dit ruimtelijk ontwikkelingsplan; 

h. voorziet in voldoende parkeerplaatsen ten behoeve van te realiseren gebouwen; 

3. Het Bestuurscollege stelt een verkavelingsplan niet eerder vast, dan nadat een 

ontwerp-verkavelingsplan gedurende vijftien dagen voor eenieder ter inzage heeft gelegen en 

eenieder gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een zienswijze in te dienen. Deze 

procedure hoeft niet doorlopen te worden indien voor het betreffende gebied een uitwerkingsplan 

moet worden vastgesteld. 

4. Het Bestuurscollege is bevoegd bij de vaststelling van een verkavelingsplan vrijstelling te verlenen 

van de in dit ruimtelijk ontwikkelingsplan voorkomende hoogtes, aantallen, oppervlakten en 

percentages. 

5. Het Bestuurscollege is met het oog op een goede ruimtelijke ontwikkeling, een evenwichtige 

opbouw van de woningvoorraad, het voorzieningenniveau en het woongenot en de leefbaarheid 

bevoegd om voorwaarden te verbinden aan de vaststelling van het verkavelingsplan. 

6. Het Bestuurscollege is met het oog op een goede en verkeersveilige verkeersstructuur bevoegd om 

voorwaarden te verbinden aan de breedte, de vormgeving, de indeling en de uitvoering van wegen. 

Hiervoor kan zij beleidsregels vaststellen. 

7. Het Bestuurscollege is met het oog op een duurzame ondergrondse infrastructuur bevoegd om 

voorwaarden te verbinden aan het ruimtebeslag en de uitvoering van ondergrondse infrastructuur. 

Hiervoor kan zij beleidsregels vaststellen. 

8. Bij de beoordeling of voor een verkaveling een verkavelingsplan vereist is wordt uitgegaan van 

percelen en terreinen zoals deze op het moment van vaststelling van dit ruimtelijk 

ontwikkelingsplan aanwezig zijn. Na de vaststelling van dit ruimtelijk ontwikkelingsplan op een kavel 

of terrein gerealiseerde gebouwen worden in de beoordeling voor het wel of niet moeten maken 

van een verkavelingsplan meegenomen. 

31.2  Voldoende infrastructuur 
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1. Een bouwvergunning voor het bouwen van een hoofdgebouw kan alleen worden verleend, nadat 

de voor de bouw en het gebruik van dit hoofdgebouw vereiste bovengrondse en ondergrondse 

infrastructuur in de vorm van minimaal een verharde weg en electra- en wateraansluitingen 

aanwezig is. 

2. Het Bestuurscollege kan vrijstelling van het hiervoor bepaalde verlenen indien onomstotelijk wordt 

aangetoond dat de vereiste infrastructuur binnen twee jaren na het verlenen van de 

bouwvergunning gerealiseerd is en hiervoor voldoende ruimte gereserveerd is. 

3. Het Bestuurscollege is met het oog op een goede en verkeersveilige verkeersstructuur bevoegd om 

voorwaarden te verbinden aan de breedte, de vormgeving, de indeling en de uitvoering van wegen. 

Hiervoor kan zij beleidsregels vaststellen. 

4. Het Bestuurscollege is met het oog op een duurzame ondergrondse infrastructuur bevoegd om 

voorwaarden te verbinden aan het ruimtebeslag en de uitvoering van ondergrondse infrastructuur. 

Hiervoor kan zij beleidsregels vaststellen. 

31.3  Reclameborden 

a. Een reclamebord binnen de bestemmingen 'Centrum', 'Gemengd - Lower Town', 'Wonen', 

'Woongebied - 1 ,'Woongebied - 2' mag geen grotere oppervlakte hebben dan 2 m².  

b. Het Bestuurscollege kan vrijstelling verlenen van de hiervoor genoemde maat, indien het 

betreffende reclamebord geen afbreuk doet aan het straat- en bebouwingsbeeld, de 

verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. De maximale 

oppervlakte na vrijstelling bedraagt 4 m². 

31.4  Zend- en antennemasten 

Bestaande zend- en antennemasten mogen worden herbouwd, inclusief de bij deze zend- en 

antennemasten behorende bouwwerken. 

31.5  Bouwen langs de kust 

Het Bestuurscollege kan pas een bouwvergunning verlenen voor bouwwerken binnen een afstand van 

15 meter vanaf de hoogwaterlijn, nadat door de initiatiefnemer is aangetoond dat door de wijze van 

bouwen, de gebruikte materialen en de locatie van de bebouwing geen significante nadelige effecten 

optreden voor de waarden en kwaliteiten van het Nationaal Marine park. 

31.6  Bouwen op de klif 

Het is niet toegestaan om binnen een afstand van 20 meter van de rand van de klif bebouwing op te 

richten. 

31.7  Bouwen onder de klif 

Het Bestuurscollege kan pas een bouwvergunning verlenen voor bouwwerken nadat door de 

initiatiefnemer is aangetoond dat er voldoende bouwtechnische- en veiligheidsvoorzieningen worden 

getroffen om eventuele effecten van erosie, het vallen van stenen, rotsen e.d. en het van de klif 

afkomstige water op te vangen en de stabilisatie van de klif voor, tijdens en na de bouwwerkzaamheden 

gewaarborgd is. 

 

31.8  Parkeren 

Het Bestuurscollege kan pas een bouwvergunning verlenen nadat door de initiatiefnemer is aangetoond 

dat er voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd.  

Het Bestuurscollege kan vrijstelling verlenen van de aanleg van voldoende parkeerplaatsen indien in de 

directe nabijheid voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn of het bouwinitiatief is gelegen in het 

centrum van Oranjestad, het de verbouw van een monument betreft en/of de parkeerplaatsen niet 

ruimtelijk inpasbaar zijn. 
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De vrijstelling kan tevens worden verleend als de initiatiefnemer kan aantonen dat sprake is van een 

maatschappelijk relevant initiatief dat , het bouwinitiatief financieel-economisch en ruimtelijk 

onuitvoerbaar wordt bij het voldoen aan de parkeernormen en het initiatief ruimtelijk niet inpasbaar is. 

 

31.9  Lichtmasten vliegverkeer 

Bestaande lichtmasten en andere bakens/masten ten behoeve van het vliegverkeer mogen worden 

herbouwd, inclusief de bij deze masten/bakens behorende bouwwerken. 

 

31.10  Erosie 

Het Bestuurscollege kan pas een bouwvergunning verlenen nadat door een initiatiefnemer is 

aangetoond dat er als gevolg van het initiatief geen erosie optreedt en dat het initiatief geen negatieve 

invloed heeft op de stabiliteit van de klif. 

 

31.11  Luchtvaartverkeerszone 

Ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerszone' gelden vanuit verkeersveiligheid aanvullende 

voorschriften ten aanzien van de hoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Deze 

hoogte mag niet meer bedragen dan in de aanduiding 'hoogteligging luchtvaartverkeerszone (m)' is 

aangegeven. Deze hoogte vervangt de in de bestemmingen aangegeven hoogten als deze hoger zijn dan 

de bouwhoogten van dit bouwvoorschrift.  

31.12  Bouwen van een container of een modulaire unit 

1. Een bouwvergunning voor het bouwen van een container of een modulaire unit kan pas worden 

verleend, indien deze voldoet aan redelijke eisen van welstand en past in de omgeving. Dat 

betekent in ieder geval, dat: 

a. de container of modulaire unit qua schaal en omvang aansluit op de stedenbouwkundige en 

landschappelijke structuur; 

b. de container of modulaire unit qua kleur, materialisering en uitstraling aansluit op de 

omliggende bebouwing of zich voegt in het landschap. Voor een container kan dit betekenen 

dat deze, afhankelijk van de locatie, bekleed moet worden met een materiaal dat in de 

omgeving past; 

2. Het Bestuurscollege is met het oog op een goede ruimtelijke inpassing bevoegd om voorwaarden te 

verbinden aan de inpassing van containers of modulaire unit. Hiervoor kan zij beleidsregels 

vaststellen. 
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Artikel 32  Algemeen gebruiksvoorschriften 

32.1  Algemeen 

Het is verboden de gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en terreinen te gebruiken of te laten 

gebruiken in strijd met de bestemming en de voorschriften. Onder een gebruik in strijd met de 

bestemming wordt verstaan een gebruik anders dan een gebruik overeenkomstig de toegestane 

gebouwen. Het Bestuurscollege kan op verzoek vrijstelling van dit verbod verlenen indien dit gebruik 

niet leidt tot hinder of overlast, verkeersgevaarlijke situaties of een beperking van het gebruik van 

aangrenzende percelen. 

32.2  Strijdig gebruik 

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend: 

a. het verrichten van bedrijfsmatige activiteiten in of nabij woonwijken die schadelijk zijn voor het 

milieu en de gezondheid, die overlast veroorzaken voor de omliggende woningen en/of die kunnen 

leiden tot verkeersonveilige situaties;  

b. het gebruik van de gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik 

onttrokken) voer-, vaar- en/of vliegtuigen en stalling van containers; 

c. het gebruik van de gronden voor de stalling en opslag van containers, anders dan ter plaatse van de 

bestemming gemengd – bedrijven / agrarisch – energie wekkend. 

d. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond, 

bodemspecie en puin, voor het storten van vuil, anders dan ten behoeve van de uitvoering 

krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden; 

e. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting; 

f. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen; 

g. het verrichten van activiteiten die tot erosie kunnen leiden; 

h. het verrichten van activiteiten die een negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de klif; 

i. het verrichten van (bedrijfsmatige) activiteiten in of nabij gebieden met natuurlijke waarden die 

schadelijk zijn voor de waarden in die gebieden; 

j. het verrichten van activiteiten die archeologische sites en cultureel erfgoed kunnen beschadigen. 

32.3  Erosie 

Tot een gebruik strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend een gebruik dat 

leidt of kan leiden tot erosie. 

32.4  Onverhard terrein 

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend het 

niet-waterdoorlatend verharden van een terrein voor meer dan 65%. 

32.5  Free roaming animals 

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval 'free roaming animals' 

gerekend. 

32.6  Beroep en licht bedrijf aan huis 

Binnen een woning of in een gebouw bij een woning is het uitoefenen van een beroep of een licht 

bedrijf toegestaan, mits het beroep of bedrijf ondergeschikt is aan de woonfunctie en de woning het 

uiterlijk aanzien van een woning behoudt. Ten hoogste 30% van de woning mag gebruikt worden voor 

het uitoefenen van een beroep of bedrijf, maar nooit meer dan 50 m². De beroeps- of bedrijfsmatige 

activiteiten mogen geen afbreuk doen aan het woon- en leefklimaat en niet leiden tot een verkeer 

aantrekkende werking of tot parkeerdruk die overlast geeft. Het beroep of bedrijf moet worden 

uitgeoefend door de bewoner.  
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Artikel 33  Algemene aanlegvergunningenvoorschriften 

33.1  Algemeen aanlegvergunningenvoorschrift 

33.1.1  Vergunningplichtige werkzaamheden 

Sommige activiteiten mogen niet worden verricht zonder vergunning van het Bestuurscollege. Het 

betreft hier de volgende activiteiten: 

a. het ontginnen, verlagen, afgraven, ophogen, egaliseren of doen springen van de bodem; 

b. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen; 

c. werken en werkzaamheden die de waterhuishouding, afwatering en de grondwaterstand 

beïnvloeden; 

d. het verrichten van werkzaamheden die tot erosie kunnen leiden; 

e. het aanleggen van wegen, kaden, kanalen, dammen of andere bouwwerken; 

f. het vellen en rooien van vegetatie; 

g. het aantasten, verplaatsen of geheel of gedeeltelijk verwijderen van cultuurhistorisch, 

archeologisch of geologisch waardevolle objecten; 

h. het winnen van zand of andere of andere delfstoffen; 

i. het aanleggen van open vuren. 

 

33.1.2  Voorwaarden 

Het Bestuurscollege kan deze vergunning alleen verlenen als de landschappelijke, natuurlijke en 

ecologische waarden van het gebied niet significant worden aangetast en er geen significante negatieve 

effecten optreden in het kader van de waterhuishouding of de erosie. 

33.2  Specifiek aanlegvergunningenvoorschrift 

33.2.1  15 m zone vanaf hoogwaterlijn 

Binnen een afstand van 15 m vanaf de hoogwaterlijn is het met het oog op de waarden en kwaliteiten 

van het Marine park naast de reeds in de betreffende bestemmingen opgenomen voorschriften 

verboden zonder aanlegvergunning werkzaamheden uit te voeren de volgende werkzaamheden te 

verrichten: 

a. het ontginnen, verlagen, afgraven, ophogen, egaliseren of doen springen van de bodem; 

b. het beschadigen, verwijderen of vernietigen van natuurlijke vegetatie anders dan ten hoeve van het 

onderhoud van wegen en paden of de uitoefening van traditionele landbouw; 

c. het beplanten van gronden; 

d. het aanleggen van wegen, kaden, kanalen, dammen of andere bouwwerken; 

e. het aanleggen van vuilnis- en schrootstortplaatsen; 

f. werken en werkzaamheden die de waterhuishouding, afwatering en de grondwaterstand 

beïnvloeden; 

g. het aanleggen van open vuren. 

 

33.2.2  Werkzaamheden onder, tegen of op de klif 

Bij werkzaamheden 

 tussen de klif en de hoogwaterlijn; 

 tegen de klif; 

 op de klif, binnen een afstand van 20 m vanaf de klifrand, 

is het met het oog op de stabiliteit van de klif, veiligheid en erosiebestrijding verboden om zonder 

aanlegvergunning werkzaamheden uit te voeren. Dit betreft in ieder geval de volgende werkzaamheden: 

a. het ontginnen, verlagen, afgraven, ophogen, egaliseren van gronden of doen springen van de 

bodem; 

b. het beschadigen, verwijderen of vernietigen van natuurlijke vegetatie anders dan ten hoeve van het 

onderhoud van wegen en paden of de uitoefening van traditionele landbouw; 

c. het beplanten van gronden; 

d. het aanleggen van wegen en paden, kanalen, dammen of andere bouwwerken; 
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e. het aanleggen van vuilnis- en schrootstortplaatsen; 

f. werken en werkzaamheden die de waterhuishouding, afwatering en de grondwaterstand 

beïnvloeden; 

g. het aanleggen van open vuren. 

 

33.2.3  Voorwaarden 

Het Bestuurscollege kan de vergunning zoals bedoeld in de artikelen 33.2.1 en 33.2.2 alleen verlenen als 

de waarden en de kwaliteit van het Marine park door de werkzaamheden niet worden aangetast. 

33.3  Uitzonderingen 

Geen aanlegvergunning is vereist voor:  

a. het verrichten van normaal onderhoud; 

b. het verrichten van werkzaamheden die voortvloeien uit een door het bestuurscollege goedgekeurd 

verkavelingsplan en daaraan verbonden voorwaarden, mits dat verkavelingsplan niet ouder is dan 3 

jaren voorafgaande aan het verrichten van de activiteit. 
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Artikel 34  Algemene vrijstellingsvoorschriften 

34.1  Vrijstelling van bouw voorschriften 

Het Bestuurscollege kan vrijstelling verlenen van de bouwvoorschriften voor het afwijken van maten 

(waaronder percentages) met ten hoogste 10%, voor zover dit van belang is voor een (bouw)technisch 

betere realisering van bouwwerken of om welstandsredenen. 

34.2  Vrijstelling voor kleinschalige wooninitiatieven 

Het Bestuurscollege kan vrijstelling verlenen van de bouw- en gebruiksvoorschriften voor 

woningbouwinitiatieven die betrekking hebben op maximaal 2 woningen. Daarbij moet rekening 

gehouden worden met de aanwezige of potentiële natuurlijke, ecologische, landschappelijke, 

cultuurhistorische en archeologische waarden, de afvoer van regenwater en het voorkomen van erosie. 

34.3  Tijdelijke woningbouw 

Het Bestuurscollege kan vrijstelling verlenen van de bouw- en gebruiksvoorschriften voor initiatieven die 

betrekking hebben op tijdelijke woningbouw. Voor dergelijke initiatieven kan voor maximaal 10 jaar 

vrijstelling worden verleend. 

34.4  Riolering 

Het Bestuurscollege kan vrijstelling verlenen van de bouw- en gebruiksvoorschriften voor initiatieven die 

de aanleg en het onderhoud van riolering betreffen. 

34.5  Begraafplaats 

Het Bestuurscollege kan vrijstelling verlenen van de bouw- en gebruiksvoorschriften voor realiseren van 

een nieuwe begraafplaats, inclusief bijbehorende voorzieningen. Daarbij moet rekening gehouden 

worden met de aanwezige of potentiële natuurlijke, ecologische, landschappelijke, cultuurhistorische en 

archeologische waarden, de afvoer van regenwater, het voorkomen van erosie en met de stabiliteit van 

de klif. 
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Artikel 35  Algemene wijzigingsvoorschriften 

35.1  Algemeen belang 

Het Bestuurscollege is bevoegd het ruimtelijk ontwikkelingsplan te wijzigen voor initiatieven waarin het 

ruimtelijk ontwikkelingsplan niet voorziet en die 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 Sint Eustatius. Deze wijziging heeft 

geen betrekking op de bestemmingen 'Natuur - Beschermd Gebied'. De wijziging kan alleen plaatsvinden 

indien initiatiefnemer heeft aangetoond dat bij de ontwikkeling van het plan optimaal rekening is 

gehouden met het woon- en leefklimaat of met de natuurlijke, ecologische, landschappelijke, 

archeologische of cultuurhistorische waarden. Bij een initiatief waarvoor een toegevoegde waarde is 

vereist, moet ook in het onderzoek worden aangetoond dat deze toegevoegde waarde er daadwerkelijk 

is en wat deze toegevoegde waarde inhoudt. 

35.2  Zeehaven 

Het Bestuurscollege is bevoegd het ruimtelijk ontwikkelingsplan te wijzigen voor de realisatie van een 

nieuwe zeehaven, inclusief de daarbij behorende infrastructurele werken. De wijziging kan alleen 

plaatsvinden indien uit onderzoek blijkt dat het initiatief economisch en financieel haalbaar is en is 

aangetoond dat kan worden voldaan aan milieuregelgeving en de natuurwaarden niet onevenredig 

worden aangetast. 

35.3  Ontsluiting haven 

Het Bestuurscollege is bevoegd het ruimtelijk ontwikkelingsplan te wijzigen voor de realisatie van een 

nieuwe ontsluiting van de bestaande haven. De wijziging kan alleen plaatsvinden indien uit onderzoek 

blijkt dat het initiatief economisch en financieel haalbaar is. 

35.4  Verkooppunt voor motorbrandstoffen 

Het Bestuurscollege is bevoegd het ruimtelijk ontwikkelingsplan te wijzigen voor de realisatie van twee 

nieuwe verkooppunten voor motorbrandstoffen. De wijziging kan alleen plaatsvinden indien uit 

onderzoek blijkt dat er geen afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefklimaat inclusief de veiligheid 

voor de omgeving. Bovendien moet worden aangetoond dat het initiatief financieel en economisch 

haalbaar is. De wijziging kan niet plaatsvinden voor gronden die zijn gelegen binnen de bestemmingen 

Natuur en landschap, Natuur - Beschermd Gebied, Natuur - 1, Natuur - 2, Gemengd - natuur, agrarisch, 

wonen en verblijfsrecreatie en Gemengd - Natuur , Agrarisch en Wonen. 

35.5  Zend- en antennemasten 

Het Bestuurscollege is bevoegd het ruimtelijk ontwikkelingsplan te wijzigen voor de realisatie van 

nieuwe zend- en antennemasten. De wijziging kan alleen plaatsvinden indien uit onderzoek blijkt dat er 

geen afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefklimaat, landschappelijke waarden en rekening is 

gehouden met mogelijkheden voor clustering met bestaande zend- en antennemasten. Bovendien moet 

worden aangetoond dat het initiatief financieel en economisch haalbaar is.  

35.6  Verlenging start-/landingsbaan 

Het Bestuurscollege is bevoegd het ruimtelijk ontwikkelingsplan te wijzigen voor een verlenging van de 

start-/landingsbaan van het vliegveld. 
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35.7  Windmolens 

Het Bestuurscollege is bevoegd het ruimtelijk ontwikkelingsplan te wijzigen voor de plaatsing van 

windmolens. De wijziging kan alleen plaatsvinden indien uit onderzoek blijkt dat er geen afbreuk wordt 

gedaan aan de waarden en de kwaliteiten van het Nationaal Marine park, van de natuurgebieden of 

andere gebieden in de nabijheid van de te plaatsen windmolens. De as-hoogte van de windmolens mag 

ten hoogste 80 meter bedragen. Er mogen niet meer dan 5 windmolens worden geplaatst. Aangetoond 

moet worden dat het initiatief voor de plaatsing van de windmolens economisch en financieel haalbaar 

is. 

35.8  Duurzame energie 

Het Bestuurscollege is bevoegd het ruimtelijk ontwikkelingsplan te wijzigen voor initiatieven op het 

gebied van duurzame energie, zoals zonnepanelen of geothermie. De wijziging kan alleen plaatsvinden 

indien initiatiefnemer heeft aangetoond dat bij de ontwikkeling van het plan optimaal rekening is 

gehouden met het woon- en leefklimaat of met de natuurlijke, ecologische, landschappelijke, 

archeologische of cultuurhistorische waarden en de economische en maatschappelijke meerwaarde. 

35.9  Verblijfsrecreatie 

Het Bestuurscollege kan de bestemming wijzigen om initiatieven ten behoeve van hotels, recreatieve 

appartementencomplexen, resorts, pensions, bed & breakfast, verblijf recreatieve woningen en de bij 

de verblijf recreatieve voorzieningen behorende bedrijfswoningen mogelijk te maken. De wijziging kan 

alleen plaatsvinden als uit onderzoek blijkt dat de ontwikkeling een bijdrage levert aan het hoogwaardig 

toerisme en de economie en is aangetoond dat de aanwezige landschappelijke, natuurlijke en 

ecologische waarden en kwaliteiten niet onevenredig worden aangetast, het initiatief waarvoor wordt 

gewijzigd financieel en economisch uitvoerbaar is en dat er op een goede wijze wordt omgegaan met de 

berging en de afvoer van hemelwater en het voorkomen van erosie. De maximale bouwhoogte na 

wijziging bedraagt 10 m en het bebouwingspercentage 30%. 

35.10  Procedure 

Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat 

een ontwerpbesluit gedurende vijftien dagen voor eenieder ter inzage heeft gelegen en eenieder 

gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen. De 

terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in de reguliere dag- en nieuwsbladen, die op Sint 

Eustatius worden verspreid. 
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Artikel 36  Sloopregeling 

De in Bijlage 1 van deze voorschriften weergegeven gebouwen mogen alleen worden gesloopt als 

daarvoor een vergunning is verleend door het Bestuurscollege. Zij kan alleen een vergunning verlenen 

als: 

a. de karakteristieke hoofdvorm van het gebouw niet meer bestaat en niet zonder ingrijpende 

wijzigingen aan het gebouw kan worden hersteld; 

b. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet in stand is te houden; 

c. het om een deel of delen van een gebouw gaat/gaan die op zichzelf niet karakteristiek zijn en door 

sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt. 

36.1  Wijzigingsbevoegdheid 

Het Bestuurscollege is bevoegd de in bijlage 2 opgenomen lijst te wijzigen en gebouwen toe te voegen 

of te schrappen. 

 

36.2  Procedure 

Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat 

een ontwerpbesluit gedurende vijftien dagen voor eenieder ter inzage heeft gelegen en eenieder 

gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen. De 

terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in de reguliere dag- en nieuwsbladen, die op Sint 

Eustatius worden verspreid. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotvoorschriften 

Artikel 37  Overgangsrecht 

37.1  Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het ruimtelijk ontwikkelingsplan 

aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en 

afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;  

2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het 

bouwwerk is tenietgegaan. 

b. Het Bestuurscollege kan eenmalig ontheffing verlenen van sublid a voor het vergroten van de 

inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het sublid a met maximaal 10%. 

c. Sublid a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning.  

 

37.2  Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

ruimtelijk ontwikkelingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

b. Het is verboden het met het ruimtelijk ontwikkelingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid a, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 

verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een 

periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of 

te laten hervatten. 
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Artikel 38  Afstemming Bouwverordening 

De bepalingen in de Bouwverordening ten aanzien van het bouwen ten opzichte van de rooilijnen 

blijven bij de toepassing van deze voorschriften buiten toepassing. 
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Artikel 39  Slotvoorschrift 

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel 'Voorschriften van het ' Ruimtelijk 

ontwikkelingsplan Sint Eustatius 2022' van het openbaar lichaam Sint Eustatius'.  
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Bijlagen 
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Bijlage 1  Lijst van beschermingswaardige panden 

F01 

Object Number: F01 

Object name: Fort Oranje (at times also known as Old Fort, Fort George, Fort Hollandia) 

Location: Beginning of Fort Oranje Straat on the cliff edge in Upper Town, Oranjestad 

Address: 

Cadastre: RB 8 / 1954 

 

U01 

Object Number: U01 

Object name: Doncker House, Donckers Nieuwe Tempel 

Location: In the historic core of Oranjestad 

Address: Wilhelminastraat 

Cadastre: RB 8/1951 (RB 7/1951?) 

 

U02 

Object Number: U02 

Object name: Madam's 

Location: In the historic core of Oranjestad 

Address: Wilhelminaweg - Fort Oranjestraat 

Cadastre: CA 10 / 1978 

 

U03 

Object Number: U03 

Object name: Deep Yard 

Location: In the historic core of Oranjestad 

Address: Paramiraweg (3?) 

Cadastre: RB 8/1950 

 

U04 

Object Number: U04 

Object name: Het Tuinhuisje 

Location: In the historic core of Oranjestad 

Address: Rost van Tonningenweg 11  

Cadastre: RB7/1949 

 

U05 

Object name: Aloï Boutique 

Object Number: U05 

Location: In the historic core of Oranjestad 

Address: Rost van Tonningenweg 13 

Cadastre: CA 9/1978 
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U06 

Object name: Paper Corner 

Object Number: U06 

Location: In the historic core of Oranjestad 

Address: Rost van Tonningenweg 15 

Cadastre: CA 9/1978 

 

U07 

Object name: Berkel's House 

Object Number: U07 

Location: In the historic core of Oranjestad 

Address: Fort Oranjestraat 1 

Cadastre: C4 /74, C9 /110 

 

U08 

Object name: Government Guesthouse compound 

Object Number: U08 

Location: In the historic core of Oranjestad 

Address: Fort Oranjestraat 

Cadastre:  

 

U09 

Object name: The Cottage 

Object Number: U09 

Location: In historic Oranjestad 

Address: Cottageweg 

Cadastre:  

 

U10 

Object name: Hill Compound, Three Widows Corner, Old Library) 

Object Number: U10 

Location: In the historic core of Oranjestad 

Address: Fort Oranjestraat 2-4 

Cadastre: MB 3 / 1964 

 

M12 

Object name: Wilhelmina Monument 

Object Number: M12 

Location: In the historic core of Oranjestad, on the former "Old Market' 

Address: Paramiraweg/Damsteeg 

Cadastre:   

 

U68 

Object name: Old Catholic School + Hole in the Wall 

Object Number: U68 

Location: In the historic core of Oranjestad, right on the cliff above the Bay Path 

Address: Van Tonningenweg 

Cadastre: RB 10/1950 

(C5/15, C6/44, C6/81, C6/86, C6/87, C9/85, C9/86, C9/87, C9/88, C9/90, C11/88, C11/154) 

 

U52 

Object name: Roman Catholic Church of St. Eustatius 
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Object Number: U52 

Location: In the historic core of Oranjestad, on the "Old Market,' at the top of the Bay Path 

Address: Paramiraweg 

Cadastre: RB 10/1950 

(C5/15, C6/44, C6/81, C6/86, C6/87, C9/85, C9/86, C9/87, C9/88, C9/90, C11/88, C11/154) 

 

U11 

Object name:  

Object Number: U11 

Location: In the historic core of Oranjestad 

Address: Fort Oranjestraat 6 

Cadastre: MB K2 / 1961, E3 150 

 

U29 

Object name: Zeezicht, Catholic club house 

Object Number: U29 

Location:  In the historic core of Oranjestad, right on the cliff above the Bay Path, on the grounds of 

the Roman Catholic Church 

Address: Van Tonningenweg 

Cadastre: RB 10/1950 

(C5/15, C6/44, C6/81, C6/86, C6/87, C9/86, C9/87, C9/88, C9/90, C11/88, C11/154) 

 

U53 

Object name: Glover's House 

Object Number: U53 

Location: In the historic core of Oranjestad 

Address: Paramiraweg 1 

Cadastre: CA 9/1978 

 

U67 

Object name:  

Object Number: U67 

Location: In historic Oranjestad 

Address: Paramiraweg (5?)  

Cadastre: E2/298 

 

U76 

Object name: Madam Theatre 

Object Number: U76 

Location: In historic centre of Oranjestad 

Address: Fort Oranjestad 11  

Cadastre: E-7/124 

 

F02 

Object name: Four Gun Battery (built as Bourbon Battery, also known as Battery Vaughan) 

Object Number: F02 

Location: On the cliff edge behind the East end of Salem cemetery 

Address: 

Cadastre: 

 

P01 

Object name: Plantation Zeelandia 
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Object Number: P 01 

Location: Country side, area called Zeelandia 

Address: 

Cadastre: 

 

P04 

Object name: Calabash Tree Plantation/Concordia Plantation 

Object Number: P04 

Location: At the northern end of Concordia Road 

Address: Concordia Road 

Cadastre: 

 

P06 

Object name: Little Round Hill Hill House 

Object Number: P06 

Location: Area called Upper Round Hill 

Address:  

Cadastre: 

 

P07 

Object name: Sisal Factory  

Object Number: P07 

Location: On the cliff side of the beginning of the Road to White Wall 

Address: Road to White Wall 

Cadastre: 

 

P08 

Object name: Bouillé Plantation 

Object Number: P08 

Location: Area called Bouillé 

Address: Road to White Wall 

Cadastre:  

 

P10 

Object name: Godet Plantation 

Object Number: P10 

Location: The area called Van Zanten's Land or Godet Plantation 

Address: Godet 

Cadastre:  

 

P13 

Object name: Glass Bottle Plantation 

Object Number: P13 

Location: The area called Glass Bottle 

Address: Glass Bottle 

Cadastre:  

 

P14 

Object name: Pleasures Plantation 

Object Number: P14 

Location: The area called Pleasures 

Address: Pleasures 
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Cadastre:  

 

P15 

Object name: Fair Play plantation and sugar mill 

Object Number: P15 

Location: The area called Fair Play 

Address: Fair Play 

Cadastre:  

 

P16 

Object name: Tumble Down Dick Plantation/Anna's Lust 

Object Number: P16 

Location: Inside Tumble Down Dick Plantation 

Address:  

Cadastre:  

 

P17 

Object name: English Quarter Plantation 

Object Number: P17 

Location: Area called English Quarter 

Address:  

Cadastre:  

 

U12 

Object name:   

Object Number: U12 

Location: In the historic core of Oranjestad 

Address: Fort Oranjestraat 8 

Cadastre: RB 8/1949 

 

U13 

Object name: Gezaghebber's House   

Object Number: U13 

Location: In the historic core of Oranjestad 

Address: Kerkweg 1 

Cadastre: RB 7/1954 

 

U56 

Object name:   

Object Number: U56 

Location: In the historic core of Oranjestad 

Address: Fort Oranjestraat 3 

Cadastre: C19/8 

 

U16 

Object name: Dutch Reformed Church and Graveyard 

Object Number: U16 

Location: In the historic core of Oranjestad 

Address: Kerkweg 

Cadastre:  

 

U69 
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Object name:  

Object Number: U69 

Location: In the historic core of Oranjestad 

Address: Emmaweg, at the back of Cool Corner 

Cadastre: C6/1 

 

U14 

Object name: Volk's House 

Object Number: U14 

Location: In the historic core of Oranjestad 

Address: Kerkweg 4 

Cadastre: C 14/75 

 

U15 

Object name: Van Putten's House 

Object Number: U15 

Location: In the historic core of Oranjestad 

Address: Kerkweg 6 

Cadastre: C 19/8 

 

U25 

Object name: Synagogue Honen Dalim 

Object Number: U25 

Location: In the historic core of Oranjestad 

Address: Synagogepad 

Cadastre:  

 

U44 

Object name: Cassidor's House 

Object Number: U44 

Location: In the historic core of Oranjestad 

Address: Kerkweg 2 

Cadastre: RB 3/1947 

 

U55 

Object name: Cool Corner 

Object Number: U55 

Location: In the historic core of Oranjestad 

Address: Emmaweg 

Cadastre: RB 7/1947 

 

F03 

Object name: Waterfort (also: Nieuwe Fort (?), Hollandia (?), Fort/Battery Amsterdam, St. Anna Batterij, 

Fort Waterloo 

Object Number: F03 

Location: At the North end of Lower Town, beyond Smoke Alley, near Godet Plantation 

Address: 

Cadastre: 

 

U32 

Object name: Schmidt's House 

Object Number: U32 
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Location: Upper Town, in the town extension of 1739-1740 

Address: Fort Oranjestraat (East corner Faeschweg)  

Cadastre: 

 

U34 

Object name: Doctor's House (also Old Museum) 

Object Number: U34 

Location: At the far East end of Upper Town 

Address: Prinsesweg 23 

Cadastre: 

 

R01 

Object name: Bay Path (also Old Path, Hill Head) 

Object Number: R01 

Location: On the cliff connecting Lower Town with Upper Town 

Address: Bay Path 

Cadastre: 

 

L01 

Object name:  

Object Number: L01 

Location: Lower Town, on either side of the northern end of the Bay Road between Smoke Alley and 

Sampson's Well 

Address: Bay Road  

Cadastre: 

 

C01 

Object name: Old Church cemetery 

Object Number: C01 

Location: on the Eastern edge of Upper Town 

Address: Merkmanweg / corner Lodi Road 

Cadastre: 

 

W01 

Object name: Taylor's Well 

Object Number: W01 

Location: in the 1739-1740 extension of Upper Town 

Address: On the West side of Black Harry Lane, near the junction with Binkesweg  

Cadastre: 

 

L11 

Object name:  

Object Number: L11 

Location: In the historic core of Lower Town 

Address: Bay Road 

Cadastre: 

 

L08 

Object name: Customs House, Guard House 

Object Number: L08 

Location: In the historic core of Lower Town 

Address: Bay Road (in front of the old pier) 
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Cadastre: 

 

U24 

Object name: Johnson Compound 

Object Number: U24 

Location: in the heart of the historic core of Oranjestad 

Address: Fort Oranjestraat (12?), Bredeweg (2?), Synagogepad (5?) 

Cadastre: E3 / 30 

 

P09 

Object name: Schotsenhoek plantation 

Object Number: P09 

Location: Area called Schotsenhoek 

Address: 

Cadastre: RB 8 / 1954 

 

F04 

Object name: Rotterdam Battery, Nieuwe Fort 

Object Number: F04 

Location: Area called Van Zanten's Land 

Address: 

Cadastre:  

 

F05 

Object name: Battery Royal (also Fort Nassau) 

Object Number: F05 

Location: On top of the southwestern extremity of the Horseshoe mountains 

Address: 

Cadastre:  

 

F06 

Object name: Fort Panga (also: Signal Hill, Seinpost, La Vigie) 

Object Number: F06 

Location: On top of the eastern extremity of the Horseshoe mountains 

Address: 

Cadastre:  

 

F07 

Object name: Jussac Battery (also: Cul-de-Sac, Redoute aux Bombes) 

Object Number: F07 

Location: On the second highest top of the Horseshoe mountains 

Address: 

Cadastre:  

 

F08 

Object name: Tumble Down Dick Battery (also: Tommelendijk, Battery Charlotte ) 

Object Number: F08 

Location: In the middle of the Oil Terminal port and pipe facilties. 

Address: 

Cadastre:  

 

F09 
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Object name: Concordia Battery (also: Concoran) 

Object Number: F09 

Location: On the cliff at the end of the airport runway, between Bargine Bay and Great 

Bay/Schildpadden Baai 

Address: 

Cadastre:  

 

F10 

Object name: St. Louis Battery (also: Lucie) 

Object Number: F10 

Location: On the cliff above Compagnie Bay 

Address: 

Cadastre:  

 

F11 

Object name: Corre Corre Battery (also: Couroucourou) 

Object Number: F11 

Location: On the cliff at the southeastern end of Corre Corre Bay 

Address: 

Cadastre:  

 

F12 

Object name:De Windt Battery (also: Fort De Windt, Back-off Battery, Lisburne Battery) 

Object Number: F12 

Location: On the cliff at the end of the Road to White Wall 

Address: 

Cadastre:  

 

F14 

Object name: Nassau Battery (also: Fort Nassau) 

Object Number: F14 

Location: On the cliff edge at the northern corner of Kay Bay 

Address: 

Cadastre:  

 

F15 

Object name: Dolijn Battery (also: Batterie La Haye) 

Object Number: F15 

Location: On the cliff edge, halfway between the batteries Nassau and Bouille 

Address: 

Cadastre:  

 

F17 

Object name: Bouillé Battery (also: Battery Citern) 

Object Number: F17 

Location: On the cliff edge, on the southern end of the gut leading to Crooks 

Address: 

Cadastre:  

 

L02 

Object name:   

Object Number: L02 
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Location: Lower Town, on the sea side of Bay Road between Sampson's Well and warehouse L11 

Address: Bay Road 

Cadastre:  

 

L03 

Object name:   

Object Number: L03 

Location: Lower Town, on the cliff side of Bay Road between Sampson's Well and the Bay Path 

Address: Bay Road 

Cadastre:  

 

L04 

Object name:   

Object Number: L04 

Location: Lower Town, on the cliff side of Bay Road between Bay Path and the Old Gin House Hotel 

Address: Bay Road 

Cadastre:  

 

L05 

Object name:   

Object Number: L05 

Location: Lower Town, on either side of the Bay Road between the Old Gin House Hotel/Golden Era 

Hotel and the drainage gutter just North of the Blue Bead Restaurant 

Address: Bay Road 

Cadastre:  

 

L06 

Object name:   

Object Number: L06 

Location: Lower Town, on the sea side of the Bay Road between the drainage gutter just North of the 

Blue Bead Restaurant and the small pier 

Address: Bay Road 

Cadastre:  

 

L14 

Object name:   

Object Number: L14 

Location: Lower Town, on the sea side of the Bay Road between the small pier and the Charles A. 

Woodley Pier 

Address: Bay Road 

Cadastre:  

 

L09 

Object name:   

Object Number: L09 

Location: Lower Town, on the Bay Road between the double warehouse (L12) and the seaside terrace of 

the Old Gin House Hotel 

Address: Bay Road 

Cadastre:  

 

L15 

Object name:   
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Object Number: L15 

Location: Lower Town, from Smoke Alley to the Waterfort (Fort Amsterdam) 

Address:  

Cadastre:  

 

L07 

Object name:  Old Gin House 

Object Number: L07 

Location: Lower Town, on the northern 'bank' of Claes Gut. 

Address: Bay Road 

Cadastre:  

 

L10 

Object name:  

Object Number: L10 

Location: Lower Town, on the cliff side of the Bay Road, to the immediate right of the Johnson 

Warehouse 

Address: 

Cadastre: 

 

L12 

Object name: Double warehouse 

Object Number: L12 

Location: Lower Town, on the sea side of the Bay Road, to the south of the former Customs House. 

Address: 

Cadastre: 

 

L16 

Object name: Smoke Alley 

Object Number: L16 

Location: Lower Town, at the very northern end of the Bay Road where it starts to curve upwards 

Address: Bay Road 

Cadastre:  

 

L17 

Object name:  Crooks Castle 

Object Number: L17 

Location: Gallows Bay, about one-and-a-half mile south of the large pier  

Address:  

Cadastre:  

 

L18 

Object name:  Old Pier 

Object Number: L18 

Location: Lower Town, stretching from the Customs House into the sea 

Address: Bay Road 

Cadastre:  

 

R02 

Object name: New Path, Nieuwe Pad, Tompy Hill Head 

Object Number: R02 

Location: At the end of Kerkweg, leading from the end of Upper Town opposite Rosemarylaan to Lower 
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Town behind Blue Bead Restaurant 

Address: New Path 

Cadastre:  

 

U59 

Object name: Sprott's House 

Object Number: U59 

Location: In the historic core of Oranjestad 

Address: Wilhelminaweg 1 

Cadastre: C 8/97 

 

U58 

Object name: (Park Place) 

Object Number: U58 

Location: In the historic core of Oranjestad 

Address: MB K3/1961; C15/14 

Cadastre: C 8/97 

 

U70 

Object name: (Green and White Cove) 

Object Number: U70 

Location: In the historic core of Oranjestad 

Address: Fort Oranjestraat 10 

Cadastre: RB 4/1956; E2/272 

Owner(s):  

 

U26 

Object name: Evening Rest 

Object Number: U26 

Location: In the historic core of Oranjestad with the front façade on Synagoegpad and the back façade 

on Bredeweg 

Address: Synagogepad 9 

Cadastre: E3/30 

 

U71 

Object name:  

Object Number: U71 

Location: In the historic core of Oranjestad 

Address: Wilhelminaweg 3 

Cadastre:  

 

U27 

Object name: (Miss Olive Woods' House) 

Object Number: U27 

Location: In the historic core of Oranjestad 

Address: Bredeweg 4 

Cadastre: E3/52 

 

U45 

Object name:  

Object Number: U45 

Location: In the historic core of Oranjestad 
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Address: corner Bredeweg/Evertsweg 

Cadastre:  

 

U46 

Object name:  

Object Number: U46 

Location: In the historic core of Oranjestad 

Address: Synagogepad 11 

Cadastre:  

 

U22 

Object name: Duinkerk's House 

Object Number: U22 

Location: In the historic core of Oranjestad 

Address: corner Synagogepad/Evertsweg 

Cadastre: MB 9/1964 

 

U23 

Object name: Mozes' House 

Object Number: U23 

Location: In the historic core of Oranjestad 

Address: corner Kerkweg/Evertsweg 

Cadastre: E2/285 

 

U47 

Object name: Van Zanten's grocery 

Object Number: U47 

Location: In the historic core of Oranjestad 

Address: Kerkweg 

Cadastre: RB9/1950; E3/97 

 

U72 

Object name:  

Object Number: U72 

Location: In the historic core of Oranjestad 

Address: Kerkweg, behind the Sand Box Bakery on the left, on the same plot 

Cadastre: RB 11/1949 

 

U50 

Object name: Lutheran church ruins 

Object Number: U50 

Location: In the southern extension of historic Upper Town, Oranjestad 

Address:  Vannesweg, on the plot of land between E.C. Flander Road and Black Harry Lane 

Cadastre:  

 

U63 

Object name:  Bethel Methodist Church 

Object Number: U63 

Location: In Upper Town, Oranjestad 

Address: Corner Black Harry Lane and Kapelweg 

Cadastre:  
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C04 

Object name: Anglican cemetery 

Object Number: C04 

Location:  In Upper Town, on the corner of Binckesweg/Black Harry Lane, opposite the Methodist 

Church 

Address:  Binckesweg 

Cadastre:   

 

C02 

Object name: Jewish cemetery 

Object Number: C02 

Location: On the eastern edge of Upper Town, southeast of the intersection of Merkman Weg and 

Prinses Weg 

Address:  

Cadastre:  

 

U73 

Object name:  

Object Number: U73 

Location: In the beginning of the eastern Upper Town extension of 1739/1740, adjacent to the 

Methodist church yard on Kapelweg 

Address: Kapelweg 

Cadastre:  

 

U17 

Object name: (Timmer's House) 

Object Number: U17 

Location: In Upper Town, Oranjestad 

Address: Kerkweg  

Cadastre:  

 

U18 

Object name: (Pompier's House) 

Object Number: U18 

Location: In the southern part of Upper Town, Oranjestad 

Address: Kerkweg 25 

Cadastre:  

 

U21 

Object name: Wilhelmina Park 

Object Number: U21 

Location:  In the southern part of Upper Town, Oranjestad 

Address: Wilhelmina Park 

Cadastre:   

 

U28 

Object name: Mussenden House, also Miss Consie's House or Voges House 

Object Number: U28 

Location: In the historic core of Oranjestad 

Address: Bredeweg  

Cadastre:  
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U30 

Object name: (Ellis' House) 

Object Number: U30 

Location: In Upper Town, Oranjestad 

Address: Corner Logeweg/Prinsesweg 

Cadastre:  

 

U33 

Object name: Original Fruit Tree Restaurant 

Object Number: U33 

Location: In Upper Town, Oranjestad 

Address: Prinsesweg 5 

Cadastre:  

 

U35 

Object name:  Barber shop 

Object Number: U35 

Location: In Upper Town, Oranjestad 

Address: Corner Kruisweg/Prinsesweg (nr. 17?) 

Cadastre:  

 

U37 

Object name: (Stella Hassel's house) 

Object Number: U37 

Location:  In Upper Town, Oranjestad 

Address: Kapelweg (on the lower end of the south side) 

Cadastre:   

 

U38 

Object name: Old Public School 

Object Number: U38 

Location: In southern part of Upper Town, Oranjestad 

Address: Bredeweg between Binckesweg and Vannesweg  

Cadastre:  

 

U39 

Object name: China House 

Object Number: U39 

Location: In southern part of Upper Town, Oranjestad 

Address: Northeast corner Vannesweg/E.C. Flander Road 

Cadastre:  

 

U43 

Object name: Miss Busby's House 

Object Number: U43 

Location: In the historic core of Oranjestad 

Address: Prinsesweg 3 

Cadastre: E4/94 

 

U42 

Object name: (Miss Busby's storage house, also Miss Louise's house) 

Object Number: U42 
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Location: In the historic core of Oranjestad 

Address: Prinsesweg (1?) 

Cadastre: RB 4/1948; E3/27 

 

C08 

Object name: Roman Catholic Cemetery 

Object Number: C08 

Location: On the west side of Van Tonningenweg, between Salem cemetery and Kings Well Resort  

Address: Van Tonningenweg 

Cadastre:  

 

W04 

Object name: King's Well 

Object Number: W04 

Location: Within the curve of the northern end of Bay Road 

Address: Bay Road 

Cadastre:  

 

W02 

Object name: Samson's Well (also Sampson's Well) 

Object Number: W02 

Location: On the cliff side of the Bay Road, towards its northern end 

Address: Bay Road 

Cadastre:  

 

U75 

Object name:  

Object Number: U75 

Location: In eastern part of Upper Town, Oranjestad 

Address: Fort Oranjestraat  

Cadastre:  

 

U40 

Object name: Old Allruns 

Object Number: U40 

Location: In the southern part of Upper Town, Oranjestad 

Address: Flander Road (21?) 

Cadastre:  

 

U74 

Object name:  DP building 

Object Number: U74 

Location: In the center of Upper Town, Oranjestad 

Address: Fort Oranjestraat 

Cadastre:  

 

U48 

Object name: Hillman's House 

Object Number: U48 

Location:  In the center of Upper Town, Oranjestad 

Address: Fort Oranjestraat/corner Logeweg 

Cadastre:   
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U41 

Object name: Pandt's House 

Object Number: U41 

Location: In historic Upper Town, Oranjestad 

Address: Prinsesweg, south side, between Black Harry Lane and Kruisweg 

Cadastre:  

 

U57 

Object name: (The nursery) 

Object Number: U57 

Location: In the center of historic Upper Town 

Address: Breedeweg/ south corner Prinsesweg 

Cadastre:  

Owner(s):  

 

U60 

Object name: Old Market  

Object Number: U60 

Location: In the center of Upper Town, Oranjestad, at the end of the Bay Path 

Address: Paramiraweg/Damsteeg 

Cadastre:  

 

P12 

Object name: The Mansion 

Object Number: P12 

Location:  At the top of Oranjestad, in the corner formed by Mansionweg and Lodi Road 

Address: Mansionweg 

Cadastre:   

 

P02 

Object name: Princess 

Object Number: P02 

Location: At the top of Oranjestad, little more than 50 meters from the end of Prinsesweg. 

Address: 

Cadastre:  

 

U54 

Object name:  

Object Number: U54 

Location: Cliff edge of Upper Town Oranjestad, between extension of Sandy Road, the cliff, the 

Kingswell Resort and Salem Public Cemetery 

Address: Van Tonningenweg? 

Cadastre:  

 

P01 

Object name: Plantation Zeelandia 

Object Number: P01 

Location: Country side, area called Zeelandia 

Address: 

Cadastre: 
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