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TEN GELEIDE
Hierbij bieden wij u de februari 2011-editie aan van Voor u gelezen… Met een bloemlezing van
interessante berichten over actuele ontwikkelingen in en om Aruba. Zoals het internationale
symposium over EU-recht en de betekenis voor Aruba. Er was consternatie over een mogelijke
overstap van Aruba naar de dollar, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Verder heeft Gasunie interesse
in deelname in de levering en distributie van gas op Aruba. Voor meer nieuws over Aruba verwijzen
wij u voorts graag naar www.amigoe.com. Wij wensen u veel leesplezier!
Graag maken wij u er nog eens op attent dat de website van het Genootschap Nederland - Aruba in
een nieuw jasje is gestoken. Zie www.genootschapnederlandaruba.nl. Tot slot herhalen wij ons
vriendelijke verzoek om de betaling van uw bijdrage over de afgelopen jaren na te gaan. Het blijkt dat
een redelijk groot aantal van onze deelnemers niet ieder jaar de bijdrage heeft overgemaakt. Wij
hebben uw bijdrage hard nodig, mede gezien het uitgebreidere programma dat uw Genootschap u
biedt! Bij voorbaat dank voor het alsnog overmaken van eventueel achterstallige bijdrage!

Koninkrijk- en EU-relaties
Amigoe 10-02-11: Aruba doet beroep op Nederland behoud marinebasis
ORANJESTAD — Tijdens zijn laatste werkbezoek aan Nederland, heeft premier Mike Eman (AVP) opnieuw
een beroep gedaan op Nederland om de marinierskazerne in Savaneta te behouden. Eman zegt dat de
argumenten van Aruba niet aan ‘dovemansoren’ gericht waren en dat tijdens zijn gesprek met de
Nederlandse Defensieminister Hans Hillen (CDA) deze ‘zeker’ zijn opgepikt.
Tijdens zijn werkbezoek vorig jaar november deed Eman ook al een beroep op Nederland om de
marinierskazerne niet te sluiten. De Nederlandse regering wil 1 miljard euro bezuinigen op defensie. Tijdens een
Nieuwjaarsreceptie liet de commandant van de Arubaanse kazerne weten dat dit mogelijk ook kan betekenen dat
de kazerne hier sluit. Nederland zou nog maar één marinebasis willen hebben in het Caribische deel van het
Koninkrijk en dat betekent dat of die op Curaçao of op Aruba dicht moet. Premier Eman zegt in ieder geval dat hij
niet in de discussie wil gaan waarbij Nederland moet kiezen tussen beide kazernes. “Ik heb er veel vertrouwen in
dat op basis van onze argumenten, contacten en onze inspanningen voor betere verhoudingen in het Koninkrijk,
Nederland rechtvaardig een juiste beslissing neemt en de marinebasis hier blijft.”
De premier laat verder weten dat de wet waarmee een sociale dienstplicht voor kansarme jongeren wordt
ingevoerd, bijna klaar is. Hij hoopt dat de wet voor juli door het parlement is, waarna de eerste groep van twintig
jongeren per september zich moet melden. De tweede groep (eveneens twintig jongeren) is dan in januari
volgend jaar aan de beurt. De eerste drie maanden krijgen de jongeren een algemene opleiding waarin normen
en waarden centraal staan, legt Eman uit. De negen maanden daarop krijgen de jongeren een specifieke
opleiding die gericht is op de arbeidsmarkt.

Amigoe 23-02-11: Eman handhaaft UPG-wens
ORANJESTAD — Tijdens een internationaal symposium over wat het toepassen van EU-recht betekent
voor onder meer Aruba heeft premier Mike Eman (AVP) opnieuw gepleit voor een nauwere verhouding
(UPG-status) voor Europa. Hij zei dit nadat een van de vijf uitgenodigde gezaghebbende experts van EUrecht, professor Herman Bröring van de Rijksuniversiteit Groningen, in de openingslezing aangaf dat een
UPG-status voor Aruba grote risico’s met zich meebrengt.
Het symposium, dat vandaag de hele dag plaatsheeft op de universiteit, is in samenwerking met de
rechtenfaculteit en Rijksuniversiteit van Groningen (RUG) tot stand gekomen. Naast Bröring sprak vanmorgen
ook zijn collega Dimitry Kochenov over de gevolgen van het Eman-Sevinger arrest die onder meer duidelijk heeft
gemaakt dat staatsburgerschap niets te maken hoeft te hebben met residentie. Een lezing van Laurence

Gormley, hoofd van de afdeling Europees en Economisch Recht van RUG, over de douane-unie stond voor de
middag gepland. Uit Denemarken was professor Morten Broberg van de Universiteit van Kopenhagen en het
Deense Instituut voor Internationale Studies overgevlogen om te praten over hoe de LGO-rechten zich verhouden
tot het EU-recht. Fabian Amtenbrink, researchdecaan van de Erasmus Universiteit van Rotterdam, zou praten
over de verhouding van LGO’s tot de Europese munt.
De Arubaanse visie over de toepassing van Europees recht in zogeheten Landen en Gebieden Overzee (LGO)
zoals Aruba dus, werd gegeven door Eman en advocaat en voormalig Justitieminister (voor MEP, red.) Hendrik
Croes. Deze laatste ook omdat hij in 2004 in de Rijksadviescommissie voor toekomstige relaties met de Europese
Unie zat. De afgelopen jaren was in de Arubaanse politiek al duidelijk geworden dat de keuze voor wel of niet een
UPG-status vooral gedomineerd werd door de grootste politieke partijen AVP en MEP. Deze laatste was al
langzaam tot de conclusie gekomen dat een UPG-status niet loont voor Aruba. Als belangrijkste argument, waarin
de gele partij en regering indertijd al leunde op Bröring’s adviezen, is dat Aruba onvoldoende expertise heeft om
alle wetgeving van Europa te kunnen implementeren op het eiland. De Groningse hoogleraar herhaalde dit
argument vanmorgen opnieuw in zijn lezing. Hij is meer een voorstander van ‘cherry picking’ met behoud van een
sowieso al veranderende invulling van de LGO-status voor Aruba. Dat betekent dat alleen wetgeving waarmee
Aruba op een hoger niveau komt, overgenomen wordt.
Premier Eman, wiens partij altijd al aangaf voorstander te zijn van een UPG voor Aruba, herhaalde vanmorgen
het met dit standpunt niet eens te zijn. Hij verwees daarbij ook naar Bröring’s eigen boek Schurende Rechtsorden
(2008). Eman zei dat Aruba zelf wel kan beslissen of er voldoende expertise in huis is voor de invoering van EUwetgeving. En dat in plaats van de status af te serveren, ook een werkgroep gevormd kan worden waar
Arubaanse en Nederlandse juristen in samenwerken om te kijken hoe Aruba de Europese wetten kan naleven.
Een belangrijk argument voor Eman om een nauwere relatie met Europa te hebben, zegt hij, is dat het juridisch
systeem van Aruba hierdoor sterker wordt met als gevolg dat het eiland nog aantrekkelijker wordt voor
buitenlandse investeerders.

Amigoe 24-02-11: UPG-status in volksreferendum beslist
ORANJESTAD — Hoewel de Arubaanse regering een voorkeur heeft om over te stappen naar een UPGstatus, heeft zij daar nog niet voor gekozen. Mocht Aruba voor de keus staan, dan beslist het volk middels
een referendum, aldus premier Mike Eman (AVP) gisteren tijdens het internationale symposium over de
toepassing van EU-wetten in LGO-gebieden.
Hoewel het symposium strikt genomen de toepassing van EU-wetten in LGO-gebieden als onderwerp had, ging
de discussie gisteren vooral over de keus om een andere (hechtere) relatie aan te gaan met Europa. De
aanwezige politici van regeringspartij AVP, MEP en PDR hadden allemaal hun standpunten klaar. Oppositiepartij
MEP, vertegenwoordigd door Booshi Wever, Ady Thijsen en de facto ook de laatste spreker, advocaat en
voormalig minister Hendrik Croes, zagen zich gesterkt door de toespraak van initiatiefnemer en spreker Herman
Bröring, auteur van het boek ‘Schurende Rechtsordes: Over de Europese Unie, het Koninkrijk en zijn Caribische
gebieden’. “Waarom kiezen voor alle risico’s in een UPG-stelsel terwijl we nu in een veilige LGO-stelsel kunnen
blijven en in een situatie van gelijkwaardigheid samen met Nederland in Europa kunnen doorgroeien?”, aldus
fractieleider Booshi Wever. Hendrik Croes zei in zijn toespraak later die middag tegenstander te zijn van de UPGstatus en Nederland niet te vertrouwen als partner in het proces naar wijziging van de status. “Nederland wil zelf
haar eigen gulden terug. Waarom zouden wij de euro willen?” Hij kreeg direct van de andere sprekers het verwijt
op basis van incorrecte informatie mensen bang te willen maken. Croes reageerde ‘een product van de
geschiedenis’ te zijn. “Ik heb talloze keren kinderachtige acties van Nederland meegemaakt.” Andin Bikker (PDR)
zei voorstander te zijn een derde optie, een sui generis status voor Aruba. Net als de premier en de AVP-fractie
zegt hij dat uiteindelijk het volk via een referendum moet aangeven welke status Aruba zal nemen. “Maar ik zie
niet waarom die keus per se nu moet worden gemaakt”, aldus Bikker.
Catch 22
Premier Mike Eman liet dus blijken duidelijk voorstander te zijn van een eventuele UPG-status, onder meer
omwille van de meer robuuste juridische infrastructuur, die daardoor meer buitenlandse investeerders zou

aantrekken. “Maar een harde keus hebben wij niet gemaakt. Uiteindelijk moet het volk beslissen.” Tijdens zijn
toespraak had de premier harde woorden voor Bröring. Hij stelt dat een UPG-status voor Aruba een mooie
ambitie is en haalde als redenen aan dat Aruba geen deugdelijk bestuur heeft en dat de lijnen tussen politiek en
bevolking te kort zijn. “Eigenlijk zegt hij dat we blij mogen zijn als we in onze poging naar een betere kwaliteit van
leven en hogere maatstaven voor recht, milieu en hygiëne een beetje blijven rommelen in de marge, want meer
capaciteit dan dat zit er niet in. Daar ben ik het dus niet mee eens”, aldus de premier later tegen Amigoe. Hoewel
hij in zijn toespraak aangaf dat de landen in het Koninkrijk naar elkaar moeten groeien, had de premier ook
stevige kritiek op Nederland. “Aan de ene kant roepen bepaalde kringen in Den Haag net als Bröring dat wij niet
kunnen streven naar een betere kwaliteit van leven en hogere maatstaven. Maar vijf of zes jaar later komt
datzelfde Den Haag ons toetsen en zeggen zij doodleuk dat wij niet voldoen aan de normen en waarden waar zij
zich aan houden en dat we achterlopen. Het is een soort van ‘Catch 22’-situatie.” Eman wijst erop dat Aruba met
of zonder EU-maatstaven hoe dan ook verdragen moet naleven die deze maatstaven aanhouden. “Na een jaar
regeren kan ik je zeggen dat al deze verplichtingen, of het nou voor de FATF is of voor milieu of hygiëne, of zelfs
vanuit Nederland, op ons bord komen. Daar heeft een mogelijke UPG-status verder niets mee te maken. Nu
hebben wij geen hulp van buitenaf om ons te helpen en betalen wij bijvoorbeeld grof geld aan consultantsbureaus
om ons te helpen bij het naleven van FATF-regels. Het verschil tussen LGO en UPG is dat je in een UPG-stelsel
wordt geholpen bij het naleven van de maatstaven. Daarbij krijgen de economische ontwikkeling en infrastructuur
ook een steun in de rug. Kijk naar Madeira en de Canarische Eilanden, waar prachtige wegen, bruggen, scholen
en bejaardenhuizen met Europees geld worden gebouwd.”
Onderschat
Volgens Bröring is er geen verschil van mening tussen hem en de premier over de Arubaanse ambitie om naar
hogere maatstaven streven. “Het is meer een juridische kwestie. Als je volledig voor de UPG-status gaat, dan
krijg je het overnemen van het Europese systeem in een keer vol over je heen. Waarom zou je niet elementen
eruit pikken die je goed uitkomen? Feit is ook dat het Arubaans rechtshandhavingsysteem nog altijd weinig
controlemogelijkheden voor de overheid heeft. Dat moet nog allemaal veranderen om Europees recht hier te
kunnen toepassen en volgens mij wordt dit onderschat.” Bröring wijst erop dat tekortkomend deugdelijk bestuur
op Aruba vooral de beeldvorming is die heerst onder Nederlandse bestuurders. “En uiteindelijk moet je dit samen
doen. Maar dat beeld geldt voor alle eilanden. Daarnaast moet je ook kijken naar wat je kunt realiseren met de
mensen die je hebt. Je hebt experts nodig en die zijn niet voorhanden.” Tenslotte heeft Aruba een minder sterke
onderhandelingspositie dan bijvoorbeeld landen die toetreden tot de EU. “Dat zijn namelijk landen die de EU zelf
graag erbij wilde hebben. Dus de economische voordelen die Aruba hieruit denkt te halen, schat ik niet zo hoog
in. En daarbij is het geld in Europa ook nog eens op.”

Financiën en economie
Amigoe 01-02-11: WEB leent 150 miljoen voor energiezuinig materieel
ORANJESTAD — Water- en stroomproducent WEB heeft gisteren voor 277 miljoen florin een nieuwe
financieringscontract getekend met investeringsbank AIB. Het gaat onder andere om een nieuwe lening
van 150 miljoen florin voor de aanschaf van energiezuinige productiematerieel. Het bedrijf verwacht
daarmee de operationele kosten met 12 tot 15 procent (40 tot 60 miljoen florin) per jaar te kunnen
verminderen.
Met de nieuwe bedrijfsmiddelen kan WEB het gebruik van stookolie voor de productie van water en stroom
verminderen met 25 tot 30 procent. Dit kan, aldus woordvoerder Kelvin Augustin, inderdaad betekenen dat de
tarieven op termijn omlaag kunnen. Maar, zo legt hij uit, dat is afhankelijk van de plannen die nu op tafel liggen
voor de herstructurering van het tarievenstelsel. WEB en Elmar hebben hiertoe gezamenlijk een voorstel gedaan
en de regering moet daar nu een beslissing over nemen. Wanneer het nieuwe tarievenstelsel ingaat, is nog niet
duidelijk, aldus Augustin.
Gisteren werd, naast de nieuwe lening van 150 miljoen florin, een bedrag van 97 miljoen florin die WEB al eerder

leende, geherfinancierd tegen een lagere rente. WEB betaalde een gemiddelde rente op zijn leningen van 7
procent en nu is het dus gelukt om voor het bedrag te herfinancieren voor een rente die lager is dan 6 procent.
WEB zegt hierdoor een half miljoen florin per jaar te besparen oftewel 5 miljoen florin in totaal tijdens de
aflossingsperiode. De lagere rente is ook voor de nieuwe lening een meevaller voor WEB, die aanvankelijk zeker
een miljoen florin per jaar dan wel 10 miljoen florin extra aan aflossing verwachtte.
Naast de nieuwe lening en de herfinanciering van de oude lening, heeft WEB met AIB ook afspraken gemaakt
over een vrij op te nemen krediet. Dat krediet gaat tot een maximum van 30 miljoen florin. Het geld is overigens
afkomstig van een financieel consortium van zestien lokale en internationale financiers die dus geleid worden
door AIB.

Amigoe 11-02-11: Uitspraken Tromp over dollarisatie zorgen voor veel
consternatie
WILLEMSTAD — De Arubaanse minister van Financiën Mike de Meza ontkent dat hij ooit het onderwerp
van dollarisatie heeft besproken met de president van de Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten
(CBCS), Emsley Tromp. Dat volgens Tromp Aruba Curaçao en St. Maarten zal volgen, als deze twee
landen zouden beslissen om te dollariseren, klopt volgens De Meza niet.
Tromp zei afgelopen maandag tijdens een Centrale Commissievergadering van de Staten van St. Maarten het
volgende: “In terms of Aruba, and again Aruba is an autonomous country and they will choose the currency I think
that their politicians determine. But at least the then minister of Finance informed me that if Curaçao and St.
Maarten dollarise they will follow. (Vrij vertaald: Voor wat Aruba betreft, en ik herhaal Aruba is een autonoom land
en ik denk dat zij zullen kiezen voor de munteenheid waarover hun politici hebben besloten. Maar ten minste de
toenmalige minister van Financiën van Aruba heeft me gezegd dat als Curaçao en St. Maarten voor dollarisatie
kiezen dat Aruba ook zal volgen).”
Tromp verklaarde dit op basis van vragen van Statenlid Janchi Leonard, die vroeg naar het huidige standpunt van
Aruba over dollarisatie tegenover het behouden van de eigen gulden. De verklaring van Tromp ‘the then minister
of Finance’ heeft daarom voor de nodige verwarring gezorgd (omdat het grammaticaal ook niet helemaal klopt) en
is ook niet door de pers in St. Maarten letterlijk overgenomen. In de berichtgeving werd verwezen naar de
minister van Financiën van Aruba.
De Meza zei in een interview met de Amigoe gisteren dat hij niet blij was met de berichtgeving in de media, dat hij
gezegd zou hebben dat Aruba Curaçao en St. Maarten zou volgen in het geval deze twee landen zouden
dollariseren. “De informatie is compleet verkeerd”, zegt De Meza.
Hij heeft hierover gesproken met de directeur van de Arubaanse Centrale Bank en hem gevraagd om Tromp
hierover te bellen. Aan de hand van dit gesprek heeft Tromp zelf contact met De Meza opgenomen. Volgens De
Meza heeft Tromp in het telefonisch gesprek bevestigd dat hij nooit met hem over het onderwerp van dollarisatie
heeft gesproken.
“Ik heb niet eens het genoegen gehad om ooit kennis te maken met Tromp. Ik heb hem ook gevraagd om een
schriftelijke bevestiging te sturen via de Centrale Bank van Aruba dat we het onderwerp van dollarisatie nooit
hebben besproken.”
De Meza heeft ook de Curaçaose minister van Financiën George Jamaloodin gesproken en hem ervan op de
hoogte gesteld dat de informatie niet klopt. Ook Jamaloodin is gevraagd om per brief opheldering te geven over
de verklaringen van Tromp. “Jamaloodin heeft beloofd dat hij dit met Tromp zal opnemen”, aldus De Meza.
Volgens de Arubaanse minister is het niet de bedoeling dat Aruba gaat dollariseren. Zowel de Arubaanse
regering als de Centrale Bank zijn het hierover eens. De Meza: “Aruba staat sinds het verkrijgen van de
landstatus op hetzelfde standpunt. Aruba is trots op de eigen munt en zal deze ook behouden. Dit heeft de
directeur van onze Centrale Bank ook duidelijk naar voren gebracht tijdens een conferentie over dollarisatie, die
twee jaar geleden door de Bank van de Nederlandse Antillen op Curaçao is gehouden.”
Volgens De Meza heeft hij de mogelijkheid om te dollariseren sinds zijn aantreden in oktober 2009 nooit met
premier Mike Eman besproken. Ook is het niet de bedoeling dat het ter discussie wordt gebracht. “Ik geloof in de

gulden en een sterke Centrale Bank, die er een streng monetair beleid en budgetdiscipline op nahoudt conform
de internationale normen.”
Zelfs als Aruba ooit beslist de munteenheid te veranderen, vervolgt De Meza, zal de minister dat niet zomaar
kunnen beslissen. Er zullen eerst diepgaande analyses moeten plaatsvinden. Uit analyses die op de eilanden van
de voormalige Nederlandse Antillen hebben plaatsgevonden, zegt De Meza niet te kunnen concluderen dat er
dusdanige voordelen aan dollarisatie zijn verbonden waardoor Aruba hiervoor moet beslissen.
Volgens de minister heeft Aruba, ondanks de negatieve gevolgen van de wereldwijde financiële crisis, een sterke
economie.
RED
De leider van politieke partij RED, Rudy Lampe, zegt dat hij tijdens een bezoek aan St. Eustatius en Bonaire gaat
opletten en analyseren hoe de implementatie van de dollar op deze eilanden is verlopen. RED is uitgenodigd om
een politieke partij van St. Eustatius en Bonaire bij te staan voor de verkiezingen van 2 maart en is er
voorstander van om na 25 jaar landstatus voor Aruba ook te dollariseren. De partij was aangenaam verrast, zegt
Lampe, dat CBCS-directeur Emsley Tromp naar voren heeft gebracht dat de Arubaanse minister van Financiën
ook voor dollarisatie zou zijn.

Amigoe 14-02-11: Herstart Valero pas over enkele dagen
ORANJESTAD — In tegenstelling tot wat minister Mike de Meza (AVP) van Financiën, Utilities,
Communicatie en Energie vanochtend in de Papiamentstalige pers verklaart, is de productie van Valero
niet hervat.
Minister de Meza liet aan dagblad Bon Dia Aruba weten dat alle reparaties, die moesten worden uitgevoerd nadat
een watertank vorige week zaterdag instortte, gereed zijn en dat de productie is hervat tot aan de maximale
capaciteit van 225.000 barrels per dag. Zowel Valero-woordvoerder Bill Day als Victor Aguirre, die namens de
raffinaderij de relatie met de regering beheert, laten echter aan Amigoe weten dat de reparatiewerkzaamheden
nog in volle gang zijn. “De reparaties vinden nog plaats aan de pijpen voor geraffineerd product”, aldus Bill Day.
“We weten niet zeker hoe lang het gaat duren voor de raffinaderij weer opgestart kan worden, maar gaan uit van
nog een paar dagen.” Day zegt dat, eenmaal wanneer de productie is hervat, het ook een paar dagen duurt totdat
de maximale output van 225.000 vaten wordt bereikt. Hij zegt dat de raffinaderij in ieder geval wel van plan is om
die productiecapaciteit te behalen. Victor Aguirre bevestigt van zijn kant dat de werkzaamheden voor reparatie
nog gaande zijn. “Het proces naar de herstart is begonnen. Het staat in de planning dat we deze week weer op
kunnen starten. Maar plannen is een ding. Of het daadwerkelijk ook gebeurt is in handen van God. Minister Mike
de Meza kon niet worden bereikt voor commentaar hierop.
Vorige week zaterdag stortte een watertank in op de ‘tankfarm’ van Valero. Dit zorgde voor ernstige schade aan
pijpen waarin geraffineerd product wordt vervoerd. Dit product kwam op land en in het water bij de raffinaderij
terecht en is inmiddels opgeruimd, aldus Bill Day. Het kostenplaatje van het ongeluk is vooralsnog niet duidelijk
en onderzoek naar de oorzaak van het instorten van de watertank is nog lopende, aldus de zegsman. Het is het
tweede grote ongeluk voor de raffinaderij sinds productie is hervat twee maanden geleden. In december vond een
olielek plaats in de haven van Valero nadat olie uit een tanker in de overslag naar een opslagtank in zee
terechtkwam. Net als in december nam Valero niet direct contact op met autoriteiten als de Kustwacht, Bureau
Rampenbestrijding, Directie Scheepvaart en de politie. Hoewel Bureau Rampenbestrijding in december tegen
Amigoe aangaf van het ongeluk met de tanker via de media te hebben vernomen, ontkende Valero-directeur Ray
Buckley de autoriteiten niet op de hoogte te hebben gebracht. Bij het ongeluk van afgelopen zaterdag gaf Richard
Simon, manager van het ‘marine department’ van Valero en betrokken bij de schoonmaakactie op zee te kennen
dat Valero de Kustwacht pas zou notificeren als olie of geraffineerd product in open zee terecht zou komen.
Valero nam die avond contact op met het kuststation van Aruba Ports Authority (APA) om aan te geven dat zij de
haven van San Nicolas preventief zou sluiten. Aan het kuststation werd gevraagd om de Kustwacht op de hoogte
te brengen. De dag na het instorten van de watertank werd de helikopter van de politie ingezet om de schade te
overzien.

Amigoe 14-02-11: ‘Aruba houdt vast aan florin’
ORANJESTAD — Een mogelijke overstap van de eigen munt als valuta naar de Amerikaanse dollar was één van
de onderwerpen waarover vice-premier Mike de Meza (AVP) zaterdag sprak met de Curaçaose ministerpresident Gerrit Schotte. Schotte was op doorreis op Aruba. Aangezien premier Mike Eman (AVP) nog
herstellende is van de operatie die hij vrijdag onderging, werd zijn Curaçaose collega voor een kort onderhoud
ontvangen door de vice-premier en door de minister van Volksgezondheid en Sport, Richard Visser (AVP).
Tijdens het gesprek kwamen onderwerpen ter tafel die voor beide landen van belang zijn, waaronder dus over de
valuta. Schotte zou bij De Meza en Visser hebben aangegeven dat zijn regering daarover nog geen besluit heeft
genomen. De Meza daarentegen gaf aan dat Aruba hoe dan ook vasthoudt aan de florin. De Meza zei eerder ook
al dat dollarisatie voor Aruba absoluut niet aan de orde is, omdat er sprake is van een ‘solide economie’.

Amigoe 16-02-11: Delegatie Nederlandse Gasunie naar Aruba
ORANJESTAD — De Nederlandse Gasunie heeft interesse in deelname aan de levering en distributie van
aardgas op Aruba. Binnen een maand komt een groep experts van de gasleverancier naar Aruba de
mogelijkheden onderzoeken.
Drie weken terug hielden twee vertegenwoordigers van de tweede grootste gasleverancier van Europa
oriënterende gesprekken met Valero, WEB en Utilities NV, meldt Freddy Rafini, beleidsmedewerker van Utilities
NV. “Gasunie komt naar Aruba dankzij de goede contacten die de premier heeft met Nederland. We zitten
momenteel nog in een prille beginfase, maar Gasunie ziet mogelijkheden in de opslag van het vloeibare gas dat
wordt ingekocht en in de aanleg van een buis tussen Valero en WEB. Ze komen naar Aruba om de
mogelijkheden hiervan te bestuderen.”
Valero en de regering tekenden In december een principeakkoord voor de gezamenlijke zorg voor gasleverantie
voor zowel de raffinaderij als voor water- en energiebedrijf WEB. Dit gebeurt aan de hand van een joint venture,
die de inkoop, opslag en distributie van vloeibaar gas voor zijn rekening zal nemen. In het principeakkoord staat
dat WEB en Utilities NV er aan kunnen deelnemen. Maar ook Gasunie kan als partner instappen. “Het team van
Gasunie dat op bezoek komt, gaat hier ook naar kijken”, aldus Rafini.
Drijvend reservoir
De exacte plannen voor gaslevering en distributie krijgen intussen meer vorm. Zo komt bij Valero een drijvend
reservoir waarin het vloeibare gas wordt bewaard dat waarschijnlijk één keer per maand wordt geleverd. Bij
datzelfde reservoir komt ook een installatie dat het vloeibare stof naar een gasvorm omzet. “Dit systeem wordt
gehanteerd totdat de gaslijn vanuit Venezuela is gerealiseerd. Daarna gaat de maandelijkse levering vanuit
Venezuela door, als een soort vangnet”, aldus Rafini. De weg naar de gaslijn vanuit het Venezolaanse vasteland
is echter lang, en kennelijk ook onzeker. “Het gaat tussen de drie en vijf jaar duren voordat deze gasleiding er is.
Voordat de pijplijn wordt aangelegd, moet Aruba namelijk onderhandelen met zowel Colombia waar het gas
vandaan komt, als met Venezuela waar de pijp voor een groot deel doorheen gaat.” Vorig jaar juli spraken
premier Mike Eman (AVP) en de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Nicolás Maduro nog af om
gezamenlijk de mogelijkheid te bestuderen van een gasleiding van energiebedrijf PDVSA tussen Venezuela,
Aruba en Curaçao. Met dat doel werd in oktober een commissie geïnstalleerd. De status van deze commissie is
vooralsnog onbekend. Overigens zegt Rafini dat de exploratie naar gasreserves op de eigen zeebodem nog altijd
wordt onderzocht door de regering.
Olieraffinaderij verder dan WEB
Valero is overigens een stuk verder met het voorbereiden van hun installaties op het draaien op gas, in plaats van
stookolie. WEB daarentegen heeft nog een weg te gaan, aldus Rafini. “Hun boilers en de RECIP-motoren die ze
nu hebben, kunnen niet op gas draaien. Wel is het zo dat die motoren kunnen worden aangepast. De nieuwe
RECIP-motoren die worden aangeschaft, kunnen wel op gas draaien.”

Amigoe 19-02-11: Zonne-energie in natuurpark
ORANJESTAD — Parke Nacional Arikok krijgt zonnepanelen. De minister van Economische Zaken,
Sociale Zaken en Cultuur, Michelle Winklaar (AVP), gaf gisteren het startsein voor de aanleg er van. Ze
beschouwt Arikok als een ‘voorbeeld voor anderen’.
Het park doet namelijk precies wat de regering voor ogen heeft, namelijk methoden toepassen voor alternatieve
energie. De minister zei ook dat deze voorbeeldfunctie niet alleen uitgaat naar andere lokale organisaties, maar
ook naar buitenlandse investeerders. “De wereld moet Aruba gaan zien als een Green Gateway. Ons eiland is
een groene parel in het Caribisch Gebied.” In dit verband refereerde ze ook naar de Panamese onderminister van
Economische Zaken, Frank de Lima, die momenteel Aruba bezoekt en die de ceremonie in Arikok bijwoonde. De
Lima is hier voor een vervolg van een onderhoud dat hij had met Winklaar tijdens de Expo Corner in Panama. De
twee ministers willen samenwerken op verschillende fronten, waaronder toerisme en bedrijfsbelastingen.

Amigoe 19-02-11: Overheid wil nieuwe afvalverwerking
ORANJESTAD — De beslissing is nog niet genomen, maar volgens Milieu-minister Benny Sevinger (AVP)
gaat de afvalverwerkingcentrale in Parkietenbos dicht. “Deze productiecentrale is afgeschreven.”
Sevinger zegt dit nadat donderdag bezorgde werknemers van Parkietenbos in actie gingen toen ze ‘s ochtends
op weg naar hun werk ontdekten dat de centrale gesloten was. Overigens zegt de minister zelf dat dit het gevolg
is van miscommunicatie en omdat er voor het personeel geen beschermingmiddelen zoals handschoenen en
brillen meer voorradig waren.
Over de toekomst van de afvalverwerkingcentrale was de minister gisteren tegen Amigoe heel duidelijk: “Deze
productiecentrale gaat dicht. Als de ontwikkelaars of eigenaars (Bouldin & Lawson, red.) denken dat met deze
afvalwerking het afvalprobleem wordt opgelost, dan mogen ze mij laten zien waar ter wereld dat gebeurt. En als
zij denken dat het zo’n goed product is, dan verkoop ik het terug voor de helft van de prijs.”
De minister is, op basis van de bevindingen van een onderzoek dat hij recentelijk heeft laten uitvoeren, overtuigd
dat het geen zin meer heeft. “We kunnen nog beter gewoon het vuil pakken en op de dump storten dan zo
doorgaan met deze verwerking. Er gaat nu zo’n 80 ton vuil naar de dump. Als we dit verwerken, blijft daarvan 79
ton over om te storten. De verwerking reduceert dus minder dan 1 procent, terwijl de lopende kosten 7 miljoen
florin per jaar zijn.” Sevinger zegt ook dat de verwerkingsmethode niet milieuvriendelijk is. “Het vuil wordt
gestoomd en het water dat erbij vrijkomt, is vervuild. Er is geen methode om dat water te recyclen, dus ze boren
een gat en laten het zo de bodem in lopen.” De minister zegt daarom de installatie af te schrijven en een
openbare aanbesteding te starten voor een nieuwe afvalverwerkingcentrale. Het plan is om daarmee uit afval
energie op te wekken.
FDA-project
Dat er mogelijk iets niet in de haak zou zijn met de huidige afvalverwerkinginstallatie, die overigens van afval fluff
zou maken, was al bij aanvang van het project bekend. Het was vooral de toenmalige oppositiepartij RED die een
uitgebreid dossier had over het project. Uit de documentatie bleek al dat zelfs het Nederland-Arubaans
ontwikkelingsfonds FDA zich op een gegeven moment zorgen maakte over het project. Als één van de
belangrijkste financiers van de fluff-installatie (FDA investeerde bijna 30 miljoen florin) werd onafhankelijk advies
ingewonnen en zelfs om juridisch advies gevraagd over de aansprakelijkheid van het fonds in het project. Er
werden vraagtekens gezet bij de beloofde afvalreductie, maar ook of fluff inderdaad milieuvriendelijk was en niet
mogelijk schadelijk voor de gezondheid.
Ook de Centrale Bank was bij aanvang van het project niet tevreden over de financiën van Bouldin & Lawson.
Aanvankelijk kon het bedrijf als enige van de zeven bedrijven die meededen aan de aanbesteding, geen
goedgekeurde jaarrekeningen overleggen. Daarna constateerde de Centrale Bank dat het bedrijf onder de maat
presteerde ten opzichte van de andere gegadigden. Niet alleen had het weinig eigen vermogen, maar het bedrijf
maakte ook amper winst. RED stelde verder dat ook de totale kosten voor het project ruim waren overschreden.
Het afvalproject zou aanvankelijk niet meer dan 36 miljoen florin bedragen, maar dat werd bijna 50 miljoen florin.

Het project werd uitgevoerd tijdens de vorige MEP-regering. De toenmalige minister Booshi Wever (MEP) was
verantwoordelijk en op 4 november 2005 werd het contract met Bouldin & Lawson getekend.

Diversen
Amigoe 05-02-11: 50 jaar Koningin Wilhelmina Fonds
ORANJESTAD — Het Koningin Wilhelmina Fonds op Aruba bestaat een halve eeuw en heeft dit gisteren onder
meer gevierd met een mis in de St. Francisco kerk en een receptie op de Universiteit van Aruba. Uit cijfers van
het Nederlandse Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat de meeste opnamen voor kanker in 2008
voorkwamen bij mensen uit de Antillen en Aruba. Actuele cijfers over het aantal kankergevallen en ook soorten
kanker op Aruba zijn echter amper voorhanden, aldus het fonds. Waren die gegevens er wel dan zegt het fonds
beter zijn werk te kunnen doen. Wat het fonds wel weet is dat het aantal gevallen van borstkanker hoger is dan
elders in de wereld. Daarnaast blijken er de laatste tijd veel gevallen van schildklierkanker in San Nicolas.

Amigoe 09-02-11: Premier ontmoet Arubaanse studenten bij TNO
ORANJESTAD/DELFT — Tijdens zijn werkbezoek aan Nederland bezocht premier Mike Eman (AVP) de
onderzoeksinstelling TNO.
Aruba en TNO hebben in november een principeakkoord getekend voor samenwerking op gebied van
alternatieve energie en het opzetten van een internationaal onderzoekscentrum voor alternatieve energie op het
eiland. Momenteel worden plannen ontwikkeld voor de eerste gezamenlijke projecten op het eiland en de
regering wil graag dat Arubaanse studenten die in Delft, Eindhoven en Twente studeren, worden betrokken bij
deze projecten. Jan Willem Kelder, lid van de Raad van bestuur van TNO, bevestigt dat de onderzoeksinstelling
geïnteresseerd is in deelname van de Arubaanse studenten. Eén van de mogelijke projecten die TNO op Aruba
wil uitvoeren, is het plaatsen van zonnepanelen op het wegdek van snelwegen. Hiermee kunnen naast
straatverlichting ook woningen worden voorzien van elektriciteit.
Een groep Arubaanse studenten die een technische opleiding volgen, was bij het bezoek aanwezig. Onder hen
waren ook Ivo Hagemans en Javier Sint Jago, die vorig jaar nog op Aruba waren en tijdens Green Aruba
Conference een auto op zonnepanelen demonstreerden.

Amigoe 11-02-11: Natural Bridge even weer ‘heel’
ORANJESTAD — Een kunstwerk van een stel dat poseert voor de Natural Bridge, wordt op 6 maart
opgehangen bij Cas di Cultura. Een groep kunstenaars legt momenteel de laatste hand aan het artistieke
werk.
Kunstenaars Ryan Oduber, Nigel Matthew, Mo Mohamed, Osayra Muyale en Glenda Heyliger maken het
schilderij in opdracht van Cas di Cultura. Aruba viert dit jaar 25 jaar Status Aparte en Cas di Cultura grijpt dit feit
aan om terug te blikken op de wijze waarop het eiland in de afgelopen jaren is omgegaan met natuurbehoud en
hoe ze dat in de komende jaren gaat doen. De (ingestorte) Natural Bridge wordt al jarenlang in het toerisme
beschouwd als één van de natuurlijke schatten van Aruba en daarom vindt Cas di Cultura het gepast om dit in
een kunstwerk te vereeuwigen.
De vijf kunstenaars werkten al eerder samen aan een kunstwerk. In 2008 maakten ze ‘Mind Your Gap’ waarmee
het 50-jarig bestaan van Cas di Cultura werd benadrukt. Het schilderij waar ze nu aan werken, is een idee van
Oduber. Het werk wordt op 6 maart opgehangen bij Cas di Cultura, zodat iedereen het kunstobject bewonderen.
Mits de condities van het werk goed blijven, zal het werk een jaar blijven hangen. Cas di Cultura organiseert meer
activiteiten in het kader van de viering van Status Aparte. Meer informatie is te vinden op www.casdicultura.aw.

Amigoe 21-02-11: ‘Wees trots op jullie mooie Cas di Cultura’

ORANJESTAD — “We hadden niet verwacht dat we in zo’n prachtig theater zouden optreden. Wees er
trots op. Want cultuur ligt in Nederland zwaar onder vuur door een foute - zelf gekozen dat wel regering.” Behalve de zangnoten van de Nederlandse baritons Marco Bakker en Ernst Daniël Smid,
klonken tijdens hun concert ook de nodige kritische noten.
Van de bekende Drie Baritons had Henk Poort andere verplichtingen in Nederland. Hij was na het concert dat ze
met medewerking van het Prins Bernard Cultuurfonds vorige week op Curaçao gaven, daarom weer
teruggevlogen. Bakker en Smid vormden gisteravond op Aruba dus het gelegenheidsduo ‘Twee Baritons’. Dat
ging Smid met zijn pasjes tussendoor en zijn mimiek gemakkelijker af dan de wat stijvere Bakker die pas na de
pauze los kwam.
Het overwegend oudere publiek in een uitverkochte zaal reageerde met een oorverdovend applaus bij hun
opkomst. “Dat belooft wat”, zei Smid blij. Hij deed flink zijn best om het publiek van de stoelen af te krijgen. De
begeleidende muziekband werd op zijn verzoek een paar keer met een ‘dat is goed voor de gehoorapparaten in
zaal’ in volume zelfs flink harder gezet. Het enthousiaste applaus zwol aan en ook de handen gingen uitzinnig de
lucht in, maar meer kregen de baritons niet voor elkaar. Bakker zei daarover aan het eind van het concert: “We
geven normaal gesproken nooit een toegift, maar omdat jullie zo netjes zijn blijven zitten, doen we dat vanavond
wel.”
Het repertoire was een muzikale reis langs diverse landen. “Helaas zit Aruba daar niet bij. Maar vindt u Italië,
Duitsland, Ierland, Wenen en de Verenigde Staten ook goed?” Zoals de spirituals ‘Swing low, sweet Chariot’ en
‘Nobody knows the trouble I’ve seen’en daarnaast medley’s van operettes van de opgesomde landen en de
populaire ‘Toreador’, ‘You never walk alone’.
Tussen bijna elk nummer door, zochten de zangers contact met het publiek. Zo vroeg Smid ‘kent u het
televisieprogramma ‘Una Voce Particolare?’ (waar hij presentator van is, red.) “Nou, dan weet u wat u mag doen
(meezingen en -klappen, red.)” En reageerde vervolgens verrast op een opmerking uit het publiek dat
Nederlandse programma’s hier gewoon te zien zijn. “Oh, dan volgt u zeker ook het verschrikkelijke songfestival
en de zoektocht naar Zorro. In Nederland is musical langzamerhand overgewaardeerd”, stelde Smid vast. “Ze
zoeken nog steeds”, merkte Bakker op. Het gemor in de zaal maakte duidelijk dat het Arubaanse publiek het daar
niet helemaal mee eens was.
Ze sloten het concert ‘gedenkwaardig af’, aldus Bakker: “Met een nummer waarvan de componist naar wij hebben
vernomen ook vanavond in de zaal zit. We zullen het daarom ook in het Papiaments ten gehore brengen. Abo so,
het tweede volkslied van Aruba.” Na afloop sprongen Smid en Bakker van het podium af om Padu Lampe op de
voorste rij te begroeten. Hij reageerde verrast en noemde het een grote eer dat zijn nummer werd gezongen.
Belofte aan jong talent
De twee baritons beloofden terug te komen. “Met z’n drieën, want zonder Henk Poort zijn we niet compleet. Dan
gaan we zingen met jonge mensen met een klassiek geschoolde stem. Dat is onze grote droom. Dus wie geld
teveel heeft, laat het ons weten.”

