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TEN GELEIDE 

Hierbij biedt het Genootschap Nederland-Aruba u de maart 2013-editie aan van Voor u 
gelezen… Met een bloemlezing van interessante berichten over actuele ontwikkelingen 
in en om Aruba. Zoals het interview met de vice-president van de Raad van State, de 
heer Donner, over de deugdelijkheid van bestuur. Brussel reageert positief over de 
plannen voor preclearance, wat betekent dat passagiers al op Aruba het Schengenge-
bied betreden of verlaten. De plannen voor een aantal belangrijke conferenties dit jaar 
op Aruba beginnen vorm en inhoud te krijgen. Daartoe behoren de koninkrijksconferen-
tie in juni, ‘Europe meets the Americas in mei, premier Rutte die met een handelsdele-
gatie Aruba bezoekt in juli en de vierde Green Aruba conferentie in oktober. Interessant 
nieuws is de groei van het besef van een toekomst van ‘Aruba zonder raffinaderij’ en de 
oprichting van een autoriteit met aandelen voor de ontwikkeling van San Nicolas. Voor 
meer nieuws over Aruba verwijzen wij u graag naar www.amigoe.com. Zie ook onze 
vernieuwde website: www.genootschapnederlandaruba.nl. Wij wensen u veel leesple-
zier! 

Koninkrijk- en EU-relaties

Amigoe 16-03-13: Vice-president Raad van State: ‘Onderschat de discussies niet’!
!
"Het Statuut is volgens hem duidelijk over het waarborgen van deugdelijkheid van be-
stuur. Ieder land is daar in eerste instantie zelf voor verantwoordelijk. Pas als een land 
zelf niet in staat is om die deugdelijkheid te waarborgen, zegt Donner, komt de vraag 
aan de orde wat het Koninkrijk kan doen. “Die vraag duikt zo af en toe op, maar heeft 
nog nooit actief gespeeld in de zin dat er dan een maatregel getroffen hoeft.” De Raden 
maken deel uit van het mechanisme hoe deugdelijk bestuur in de landen wordt gega-
randeerd. Donner is bekend met de verhoudingen op de eilanden, zoals ook op Aruba, 
die het werk van de Raden niet zo gemakkelijk maken. Maar de Raden kunnen juist 
daarin steun bij elkaar vinden, meent hij, door ervaringen uit te wisselen. 

Begrotingsevenwicht
Zoals over het vraagstuk dat de Arubaanse Raad van Advies tijdens het aankomende 
Radenoverleg (20-22 maart op St. Maarten) zal inbrengen over het vastleggen van de 
begrotingsevenwicht in de grondwet. De Raad heeft een discussienotitie opgesteld 
‘Constitutionele verankering van begrotingsevenwicht’ met vragen als: ‘Welke garanties 
biedt zo’n verankering van een balanced budget rule voor deugdelijkheid van bestuur 
ten aanzien van de openbare financiën?’. “In Nederland hebben we dit precies zo aan 
de orde gehad in de wet Houdbare overheidsfinanciën. Wat kan daarin de rol van de 
Raad van State zijn, het advies, en wat moet het niet zijn. Ik kan op een gegeven mo-
ment wel wijzen op punten waar we in Nederland in het bijzonder aandacht voor heb-



ben gevraagd. In Nederland speelt wel iets heel anders, daar gaat het om de procedu-
res met Brussel waarin eisen gesteld worden.”

Bij die discussies tussen de Raden, benadrukt Donner, gaat het er niet om dat de ene 
Raad de andere zegt hoe het moet. “Je geeft elkaar inzicht. Omdat je allemaal te ma-
ken hebt met een overheid, met een politiek systeem dat kampt met problemen. Vooral 
problemen van hoe kan ik de uitgaven onder controle krijgen, hoe kan ik de moeilijke 
beslissingen nemen die genomen moeten worden, in een systeem waar je na een paar 
jaar weer naar de kiezers moet. In de praktijk zijn daar oplossingen voor gevonden en 
die kan je uitwisselen.”

Profijt van elkaar
Desgevraagd legt Donner uit dat deugdelijkheid van bestuur niets te maken heeft met 
het pakket dat de overheid aanbiedt aan haar burgers. “Deugdelijk heeft ermee te ma-
ken dat wat je doet, ook behoorlijk gebeurt en rendabel, dus dat de kosten en prestaties 
proportioneel in verband staan. Dat is een hele andere vraag dan wat ik als kleine over-
heid wel of niet kan aanbieden. Die vraag zal zonder meer spelen. Als kleine politieke 
gemeenschap heb je minder middelen en is de vraag: als ik zoveel geld heb, wat doe ik 
er dan mee? Dat is de hele discussie waar overheden en besturen nu mee zitten. Men 
heeft in de loop van de tijd zoveel dingen vastgelegd, van dat doen we ook en dat ook. 
In deze tijd moet echter geconstateerd worden dat we dit niet allemaal meer kunnen be-
talen. Dat is de vraag waar de democratie nu tegenop loopt: hoe verdelen we de pijn? 
Waar beslissen we dat we teruggaan? En daar hebben ze weinig ervaring mee. Tot nu 
toe ging het altijd over: hoe verdelen we meer?”
Volgens de vice-president kan een regering als Aruba (van een klein land) niet willen 
dat we allemaal hetzelfde niveau moeten hebben als in Nederland of de Verenigde Sta-
ten. Op de vraag of er een minimumniveau is, antwoordt hij: “Er is inderdaad geen mi-
nimum; dat is wat je met de mensen samen uitmaakt. Want er is geen objectief criteri-
um. Want anders moet je zeggen: als we dat minimum willen, dan zou dat betekenen 
dat we onszelf moeten opheffen en aansluiting zoeken bij anderen. En dat is het laatste 
wat de intentie was van de Status Aparte. Daarom is het heel belangrijk dat je juist bin-
nen het Koninkrijk kunt zeggen: hoe kunnen we zoveel mogelijk profijt hebben van het 
Koninkrijk. Namelijk, hoe kunnen we die dingen die we niet zelf kunnen doen, van de 
ander leren, zodat wij het goedkoper kunnen doen.”

Niet alles tegelijk
Donner plaatst daarbij wel een kanttekening. “Het kan dan ook weer niet zo zijn dat, als 
je op een gegeven moment als overheid hebt besloten van wij voorzien in bepaalde op-
zichten in de gezondheidszorg, dat er een situatie komt van: in Nederland maken we de 
injectienaalden schoon, maar hier doen we dat niet, want dat is te duur. Dan moet je 
dus geen injectienaalden gebruiken. Dat is een beslissing die je kunt nemen. Je kunt 
echter niet zeggen: we doen het allemaal, maar wat slordig.”

Als dat de discussie is, meent de vicevoorzitter, dan kunnen burgers zeggen dat ze daar 
geen genoegen mee nemen. “Maar een regering moet dan ook kunnen zeggen: ja, het 



spijt me maar we doen het dan helemaal niet, want we hebben maar zoveel geld en 
kunnen niet alles tegelijk.”

Kijken hoe Aruba dat doet
Deugdelijk bestuur met daarbij de kwestie van gezonde overheidsfinanciën zijn punten 
die maar moeilijk oplosbaar lijken op Aruba, in het Koninkrijk. Donner vindt echter dat de 
vele discussies hierover niet onderschat moeten worden. “Het is niet iets van: je hebt 
iets bereikt en gewoon verder gaan. Ieder vier jaar wisselen we bovendien van perso-
neel. Hier is er een grotere continuïteit dan in Nederland. Reken maar eens uit hoeveel 
minister-presidenten je hier de afgelopen tien jaar hebt gehad en hoeveel dat er waren 
in Nederland. In die zin zou Nederland ook eens kunnen kijken hoe ze het hier doen op 
Aruba.” "

Amigoe 19-03-13: ‘Doorgaan met verbetering relatie’! !

"ORANJESTAD — Het bezoek van de Curaçaose premier Daniel Hodge staat vooral in 
het teken van kennismaking. Na afloop van het gesprek met gouverneur Fredis Refunjol 
vanmorgen, zegt Hodge echter dat ook over thema’s als samenwerking in het Koninkrijk 
en de overheidsfinanciën is gesproken. Belangrijk is, zegt de premier, dat de relatie tus-
sen de regeringen van Aruba en Curaçao de weg van verbetering volgt.

De premier vierde gisteren Dia di Himno y Bandera mee en sprak over een ‘heel warm 
welkom’. Hij erkent dat er in het verleden spanningen waren tussen de regeringen - ‘wij 
willen niet die richting op gaan’ - terwijl de relatie tussen de bevolkingen juist heel goed 
is. “Veel Arubanen die ik gisteren ontmoette, vertelden dat ze op Curaçao hebben ge-
werkt of op St. Maarten hebben gewoond en dus een band met elkaar hebben.” Met het 
bezoek wil de premier laten zien dat de Curaçaose regering bezig is met het aanhalen 
van de banden in het Koninkrijk. Het verbeteren van de relatie met Nederland, maar ook 
met zustereiland Aruba, aldus Hodge. 

De gesprekken op bestuurlijk niveau zijn tot nu toe vooral informeel geweest. Zo kon-
den de premiers van Aruba en Curaçao elkaar uitgebreid spreken op de vlucht naar Ve-
nezuela voor de begrafenis van Hugo Chávez. Ook telefonisch is er contact geweest. 
Maar tot een formeel gesprek over bijvoorbeeld concrete samenwerking kwam het nog 
niet. Informeel sprak Hodge zondagavond ook met Volksgezondheid-minister Richard 
Visser (AVP). Aan de orde kwamen de ziekenhuisprojecten op beide eilanden; Aruba is 
bezig met een grote renovatie en uitbreiding van zijn bestaande ziekenhuis, Curaçao 
gaat juist een nieuw ziekenhuis bouwen. 

“We hebben een kleine bevolking en je kan ook gaan bekijken wat de sterke punten zijn 
van elke eiland. Dus dat Aruba zich op een bepaald terrein kan gaan specialiseren en 
Curaçao op een andere terrein om zo elkaar te versterken. Want moet hierbij ook niet 
zustereiland Bonaire vergeten dat te klein is om zelf een algemeen ziekenhuis hebben. 
Dus veel patiënten gaan nu naar Colombia. Maar gezien onze historische relatie kan 
ook gekeken worden of ze naar Aruba kunnen gaan of afhankelijk welk specialisme, 
naar Curaçao.” 



Overheidsfinanciën 
In het gesprek met de gouverneur vanmorgen kwam ook de publieke financiën ter spra-
ke. “De gouverneur vroeg hoe we hiermee omgaan op Curaçao. Want het is niet ge-
makkelijk om een schuine paal weer zomaar recht te trekken. Op het moment dat finan-
ciële situatie niet op orde is, dan weten we allemaal dat het een moeilijk proces is. Niet 
alleen op Aruba of op Curaçao, maar overal ter wereld als je met ombuigingen je begro-
ting sluitend moet krijgen en dan ook nog voor meerdere jaren.” Curaçao heeft nog 
steeds te maken met de aanwijzing van de Rijksministerraad waardoor het land fors 
moet bezuinigen. De Curaçaose premier hoopt dat eind april, na de evaluatie van de 
Commissie Financieel Toezicht, die aanwijzing vervalt. “Maar we hebben natuurlijk geen 
garanties en blijven er dan ook hard aan trekken om alle belangrijke punten af te vin-
ken.” 

De belangrijkste wetten hiertoe, zegt Hodge, zijn al ingevoerd zoals de introductie van 
een basisverzekering om de zorgkosten te verlagen, verhoging van de pensioenleeftijd 
naar 65 jaar en premie-aanpassingen. “We hopen dat de effecten dit jaar al daar zijn, 
zodat de financiële aanwijzing niet meer hoeft.” Verder wijzigt de Curaçaose interim-re-
gering ook nog omzetbelasting door diverse tarieven in te voeren: 0 procenttarief voor 
groente, fruit en andere basisproducten, 6 procent op algemene goederen en 9 procent 
op luxe producten, zo legt hij uit. 
Drastische maatregelen, erkent hij, maar volgens de premier is er ondanks de weer-
stand, nog voldoende draagvlak in de samenleving. “Het heeft niet tot excessen geleid 
zoals grote demonstraties. Maar we houden onze ogen en oren open voor wat onder 
het volk leeft en wat er nodig is. Dus mocht het nodig zijn, dan kunnen we met repara-
tiewetgeving komen. Maar de aanpassingen zijn nodig.” 

Het takenkabinet is voor zes maanden ingesteld en volgens Hodge zijn er al vragen ge-
steld of het kabinet niet langer kan aanblijven. “Op dit moment is daar echter nog geen 
standpunt over ingenomen. Het uitgangspunt is dat we tot eind juni/begin juli aanblij-
ven.” Het is wel zo, zegt de premier, dat daarna ook de nieuwe regering het regerings-
programma zal moeten blijven doorzetten. En daarbij blijft de focus van Curaçao vooral 
op interne zaken, maar zegt Hodge: ”Dat betekent niet dat we niet kunnen werken aan 
andere belangrijke aspecten voor ons land, zoals dus de samenwerking met de andere 
partners in het Koninkrijk.” "

Amigoe 28-03-13: ‘Brussel positief over plannen preclearance’! ! !

"ORANJESTAD — Brussel staat positief tegenover de plannen voor zogeheten preclea-
rance-service op onze luchthaven voor vluchten naar Europa. “Van de zijde van Brussel 
kan op alle medewerking worden gerekend.” Dat stelt althans de regering na overleg 
met staatssecretaris Fred Teeven (VVD) van Veiligheid en Justitie.

Premier Mike Eman (AVP) sprak recentelijk in Nederland met de staatssecretaris over 
dit onderwerp. Teeven toonde zich volgens Eman ‘zeer verheugd’ over de voortgang 
van het project. “De bewindsman was vanaf het begin enthousiast over het project en 



heeft zich er ook persoonlijk voor ingezet om zijn collega’s uit de andere EU-landen 
warm te maken voor het idee.”
Economische voordelen
Wanneer de preclearance eenmaal een feit is, kunnen passagiers die richting Europa 
vliegen, net als nu al het geval is met vluchten naar de Verenigde Staten, op Reina Bea-
trix al door de controle. Hun vlucht wordt bij aankomst in Europa als een binnenlandse 
vlucht afgehandeld. De passagiers kunnen de luchthaven dan zonder verdere tijdroven-
de controle verlaten. “Clearing voor vertrek wordt door de mensen als veel minder ver-
velend ervaren dan na een lange vlucht”, aldus Eman.
Het zou voor passagiers zelfs een reden zijn om via Aruba naar Europa te vliegen. Vol-
gens Eman kiezen reizigers uit Zuid-Amerika er bewust voor om via Aruba naar de VS 
te vliegen om lange wachtrijen op het vliegveld van Miami te ontwijken. Ook Nederland 
profiteert ervan als de EU-grens op Reina Beatrix komt te liggen, zo is de verwachting. 
Meer passagiers van en richting Latijns-Amerika zullen via Schiphol naar Europa reizen. 
“Een voorbeeld hoe wij door samenwerking de meerwaarde van het Koninkrijk kunnen 
benutten”, zegt premier Eman.
Scepsis
Halverwege vorig jaar werd een werkgroep opgericht met als doel de concrete uitwer-
king van plannen voor preclearance voor Europese vliegpassagiers op de Arubaanse 
luchthaven. Hierover werd eind 2011 al gesproken door premier Eman en toenmalig mi-
nister Ivo Opstelten (VVD) van Veiligheid en Justitie. Toen de werkgroep van start ging, 
bestond er aan Nederlandse zijde wel scepsis over de haalbaarheid, aldus Eman. De 
zorgen hadden vooral te maken met Brussel. “Er moet nogal wat worden geregeld en 
overlegd met zeventien lidstaten om gedaan te krijgen dat de grens van het Schengen-
gebied feitelijk verlegd wordt naar Aruba.” Met steunbetuigingen van Nederlandse be-
windslieden, luchtvaartmaatschappij KLM en vliegveld Schiphol duidt alles er echter op 
dat binnenkort ‘het licht op groen gaat’ voor de eerste fase van preclearance."

Amigoe 28-03-13: Premier Eman zit Koninkrijksconferentie voor! ! !

"ORANJESTAD — De aankomende Koninkrijksconferentie, waarbij de regeringen van 
Aruba, Curaçao, St Maarten en Nederland overleggen, wordt voorgezeten door de Aru-
baanse minister-president Mike Eman (AVP). Dat blijkt na de ontmoeting deze week 
tussen Eman en de Nederlandse minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. De conferentie is in de tweede week van juni op Aruba. De 
top is een vervolg op de eerste Koninkrijksconferentie die in december 2011 in Den 
Haag is gehouden. Minister Plasterk leidt de Nederlandse delegatie. 

De Nederlandse bewindspersoon liet Eman ook weten dat premier Mark Rutte van 13 
tot 20 juli samen met een handelsdelegatie naar Aruba en de andere eilanden komt. 
Volgens een persbericht van de Arubaanse regering heeft Plasterk ook enthousiast ge-
reageerd dat er bij het Nederlandse bedrijfsleven grote interesse is voor de conferentie 
‘Europe meets the Americas’ die van 5 tot en met 8 mei op Aruba wordt gehouden. Als 
uitvloeisel van het door Aruba en Nederland in 2011 gesloten samenwerkingsprotocol 
heeft het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH) het op zich genomen 
om Nederlandse bedrijven te selecteren om aan de conferentie deel te nemen. Premier 



Eman kon Plasterk melden dat de samenwerking met het NCH en met MKB Nederland 
om van de conferentie een succes te maken, uitstekend verloopt. “Dat is goed voor 
Aruba en het is goed voor Nederland”, aldus Eman. "

Financiën en economie

Amigoe 07-03-13: Duurzame samenwerking met Caribbean Renewable Energy Forum!
! !
"ORANJESTAD — Caribbean Renewable Energy Forum (CREF) en de Arubaanse 
overheid werken samen om de vierde editie van de conferentie Green Aruba te organi-
seren. Dit driedaagse evenement op het gebied van duurzame energie vindt plaats in 
oktober in hotel Westin.

CREF-directeur Matthew Perks kwam speciaal naar Aruba om samen met minister-pre-
sident Mike Eman (AVP) de samenwerking aan te kondigen. Perks vertelt dat het voor 
CREF de vijfde keer is dat het forum samenkomt. “We zijn in 2009 begonnen en op het 
gebied van duurzaamheid en energie uitgegroeid tot het grootste forum van de Cariben. 
Vorig jaar organiseerden we CREF 2012 in Puerto Rico. Dat evenement trok 400 be-
zoekers uit 40 landen.”

400-600 deelnemers
Voor Green Aruba/CREF 2013 verwacht Energie-minister Mike de Meza (AVP) tussen 
de 400 en 600 deelnemers, waaronder financiers, internationale bedrijven op het gebied 
van duurzame energie en tien tot twintig Energie-ministers uit diverse landen. Perks 
heeft hoge verwachtingen van het evenement. “Aruba behoort wereldwijd tot één van 
de betere bestemmingen als het gaat om communicatienetwerken. Het eiland staat in-
ternationaal in de belangstelling en dat zal zeker het geval zijn met CREF 2013.” Perks 
meldt alvast dat de intentie van CREF is om een platform op te richten om Aruba nog 
verder te promoten als een ‘groene’ bestemming voor investeerders.

Tijdens eerdere edities van Green Aruba toonden diverse lokale en internationale be-
drijven hun producten op het gebied van duurzame energie en spraken ze onderling 
over investeringen. Dat leverde eerder al samenwerkingsverbanden op met Richard 
Branson van Carbon War Room en met de Nederlandse Organisatie voor Toegepast 
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO). Minister De Meza (AVP) roept vooral jonge-
ren op om naar deze vierde Green Aruba-editie te komen. “Jongeren maken de toe-
komst van dit eiland. Het is daarom belangrijk dat ze deelnemen aan de conferentie.”"

Amigoe 26-03-13: Nieuwe autoriteit met aandelen voor ontwikkeling San Nicolas! !
!
"ORANJESTAD — The San Nicolas Development Authority NV (SNDA) is volgens de 
Kamer van Koophandel (KVK) een ‘oplossing’ om San Nicolas (en Aruba) weer een 
nieuwe economische toekomst te geven nu de raffinaderij is gesloten. Deze treedt op 
als ontwikkelaar en investeerder om zo een nieuw industrie- en onderzoekcentrum te 
realiseren. Door aandelen uit te geven, komt deze autoriteit aan geld. Burgers krijgen 
voorkeur bij het kopen van die aandelen.



Dat voorstel bracht Kamervoorzitter Jamal Khan in op de discussiebijeenkomst die KVK 
vanmorgen organiseerde. Het gaat om een tweede paneldiscussie (na de eerste vorig 
jaar) met als thema ‘Aruba zonder raffinaderij’. Het panel bestond naast Khan vooral uit 
sprekers van consultancybureaus (KPMG, Deloitte en Ernst & Young) en de onlangs 
afgestudeerde Daniel Brete (universiteit van Liverpool). Deze laatste gaf in zijn presen-
tatie duidelijk aan waarom San Nicolas als containertransport- en overslaghaven een 
geschiktere plek is dan Barcadera. 

De verhuizing naar Barcadera staat al jaren gepland en de voorbereidingen zijn al in 
gang gezet door de overheid. Echter vanwege de beperkte diepte en het feit dat er 
maar één ingang is (de haven van San Nicolas heeft twee ingangen en is dus dieper), 
zijn de mogelijkheden beperkt. En dat is mede vanwege de toekomstige ontwikkelingen 
in de internationale containertransportwereld (schepen worden veel groter), niet gunstig. 

Het concept van het oprichten van een autoriteit was in de presentaties - met eerder 
gehoorde plannen over Aruba als hub en het ontwikkelen van groene industrie - van-
morgen echter het meest opvallende. Voorzitter Khan laat weten dat vandaag een 
‘startpunt’ te willen presenteren die een ‘echte’ in plaats van wederom een ‘lange, aca-
demische’ discussie oplevert. Een ‘kerstboom’ die iedereen kan optuigen met zijn of 
haar eigen versiering. “Misschien wordt het uiteindelijk een andere kerstboom, maar het 
is tenminste een gezamenlijke coöperatie.”
Bovendien dringt de tijd. In de zogeheten settlement agreement die de regering in 2010 
met Valero, de huidige eigenaar van de raffinaderij en gebruiker van het gebied, sloot, 
staat dat in 36 maanden het raffinaderijterrein teruggeven moet worden aan de over-
heid. En of Valero nu de raffinaderij wel of niet wil verkopen, dat blijft maar de vraag. 
Volgens de voorzitter is het beter om rekening te houden met beide opties en dus door 
te gaan met de toekomst. 

Een belangrijk punt is dat de ontwikkeling niet alleen iets is van de overheid, zegt Khan. 
Want die heeft niet genoeg geld en is, gezien de ervaringen, ook niet de beste ontwik-
kelaar. Wat ook voorkomen moet worden, is dat net zoals vroeger het gebied op onge-
controleerde manier wordt doorontwikkeld, zegt de voorzitter. De oplossing ziet de Ka-
mer dan ook in de vorm van SNDA, waarin zowel de overheid, het bedrijfsleven, maar 
ook de individuele Arubaanse burger deel van uitmaakt. 

Iedereen kan bijdragen, met geld of kennis, zegt Khan. Hij geeft als voorbeeld dat 
SNDA 10 miljoen aandelen uitgeeft ter waarde van 100 florin per aandeel. Dat levert al 
gauw een kapitaal op van 1 miljard florin. “Het is een voorbeeld”, benadrukt de voorzit-
ter nogmaals, “ander vormen, ideeën zijn welkom.” De autoriteit zal dan de ontwikkelaar 
en investeerder worden om ervoor te zorgen dat het raffinaderijgebied zo ontwikkeld 
wordt waar vooral de Arubanen, de mensen die hier wonen profijt van hebben. Want, 
waarom de belangen van Aruba weer in buitenlandse handen leggen, is zijn punt. Op 
deze manier kan Valero ook benaderd worden om als partner deel te nemen. Daarnaast 
heeft de overheid niet meer alle verantwoordelijkheid voor dit gebied. En burgers kun-



nen zich ervan verzekeren dat er geen vervuilende industrie meer komt. “Dit is het 
schoolvoorbeeld van een PPP (public private partership, red.).” "

Amigoe 27-03-13: ‘Hoofdstuk raffinaderij in San Nicolas definitief afsluiten’ ! !
!
"ORANJESTAD — Het is hoog tijd om het hoofdstuk van de raffinaderij in San Nicolas 
voorgoed af te sluiten. Dat signaal werd gisteren afgegeven tijdens de discussiebijeen-
komst van de Kamer van Koophandel over de toekomst van San Nicolas/Aruba zonder 
raffinaderij. Zowel door de sprekers als publiek - onder wie veel ondernemers - in de 
zaal.

Uit de presentatie van spreker Patrick Newton, KPMG-consultant, over de tien ‘mega-
forces’ die de wereld en dus ook Aruba de komende twintig jaar drastisch zullen veran-
deren, blijkt een vervuilende raffinaderij als die in San Nicolas niet meer te passen. Aru-
ba heeft inmiddels een sterke ‘green brand’ opgebouwd, heropening van de raffinaderij 
zou daarmee in conflict zijn. Newton zegt dus: hoog tijd om dit hoofdstuk af te sluiten. 
Dat is echter op dit moment nog steeds niet aan de orde, gezien de inspanningen die 
de regering ook verricht voor het vinden van een koper/partner om de raffinaderij te 
heropenen. Het is volgens hem tijd om deze discussie af te sluiten en te voorkomen dat 
Aruba het ‘momentum’ verliest. En met dit laatste bedoelt Newton het creëren van een 
nieuwe economische pilaar gestoeld op duurzaamheid, groene technologie en andere 
plannen die er zijn.

Aruba kan het bovendien, benadrukt hij, verwijzend naar de situatie in 1985 toen de raf-
finaderij sloot en toerisme de nieuwe economische pilaar werd. Maar dan moet er nu 
wel gehandeld worden, want de buureilanden houden zich ook niet stil. Aruba is niet de 
enige die bezig is met duurzame economische sectoren of bijvoorbeeld het plan om een 
zakelijk knooppunt (hub) te worden. Zo wordt nu grondig onderzoek gedaan in Bonaire, 
zegt de consultant, om te kijken of dit eiland kan uitgroeien tot een hub voor vrachtver-
keer, zowel op zee als in de lucht.

Vervuiling
Het heropenen van de raffinaderij is overigens niet een beslissing waar Aruba direct in-
vloed op heeft, verduidelijkt Kamervoorzitter Jamal Khan gisteren desgevraagd. Eige-
naar Valero bepaalt dat immers nog steeds en ook of ze de raffinaderij wil verkopen of 
niet. De Arubaanse overheid kan alleen iets zeggen over de randvoorwaarden zoals 
aantrekken van buitenlands personeel. Overigens werd gisteren wel duidelijk dat als de 
gesloten raffinaderij niet binnen 36 maanden opstart, de gebieden weer teruggeven 
moeten worden aan de overheid.

Een vraag die gisteren eveneens aan de orde kwam, is hoe om wordt gegaan met de 
vervuiling in het gebied. Khan zegt wederom dat daar niet zo moeilijk over gedacht 
moet worden. Zo kan een groot deel van het terrein binnen een jaar opgeruimd worden 
en de rest in twee jaar. Er zijn ook minder vervuilde gebieden waar een laag zand er-
over voldoende is. De kosten zijn te overzien, want zegt Khan, dat wat achterblijft van 
de raffinaderij heeft ook een waarde. Daarbij kan met San Nicolas Development Autho-



rity, het plan dat de Kamervoorzitter gisteren voorstelde voor de economische ontwikke-
ling van San Nicolas, ook geld voor de opruiming gevonden worden."

Diversen

Amigoe 15-03-13: Community Museum geopend! ! !

"SAN NICOLAS — In bijzijn van gouverneur Fredis Refunjol en collega-ministers Mi-
chelle Winklaar en Mike de Meza, opende Toerisme-minister Otmar Oduber (AVP), be-
last met het project, gisteren San Nicolas Community Museum. Hiermee wil de minister 
vooral meer toeristen trekken naar de stad aan de oostkust. Zoals ook het doel is van 
andere attracties als Carubbian Festival dat eveneens ondersteund wordt door Oduber. 

Het nieuwe museum geeft vooral permanent plek aan de omvangrijke collectie van de 
familie Odor. Maar ook andere objecten specifiek uit San Nicolas kunnen museumbe-
zoekers er gaan zien. Naast antiquiteiten, is voor de opening een speciaal eerbetoon 
aan Lord Cobashi in elkaar gezet en wordt werk van Glenda Heyliger en Irene Peter-
son, twee kunstenaars uit San Nicolas, getoond. 

De financiering komt uit het fonds ter verbetering van het toeristische product Aruba 
(TPEF) en ook Fundacion Museo Aruba draagt bij. Minister Oduber benadrukt verder 
dat het niet bij dit museum alleen blijft. Het kabinet heeft meer plannen om San Nicolas 
zowel economisch als cultureel te laten opbloeien. Zo komen er nog een carnavals- en 
een sportmuseum alsook een industriemuseum in de watertoren. Deze laatste wordt 
vandaag geopend na een grondige restauratie. Over aantal maanden krijgt San Nicolas 
ook nog een eigen monumentenroute compleet met gids met de beschrijvingen van de 
monumenten. "

Amigoe 19-03-13: Linear Park feestelijk geopend! ! !

"ORANJESTAD — Linear Park is zondagochtend officieel geopend door Otmar Oduber, 
minister van Toerisme, Arbeid en Transport (AVP). Hij werd bijgestaan door premier Mi-
ke Eman (AVP). 

Zij beklonken de afronding van de eerste fase van de in totaal zes fases waarin het pro-
ject is verdeeld. Het einddoel is een boulevard die langs de zuidkust loopt vanaf Baby 
Beach (oost) tot aan Malmok (west). Na de feestelijke ceremonie, waarbij confetti door 
de lucht vloog, startten de sportieve activiteiten zoals straatvoetval, beachvolley, tai chi 
en cross fit. Ook Sport-minister Richard Visser (AVP) zette zijn beste been voor tijdens 
een door Aruba Bank georganiseerde loop. Verder werd het beeld van het officiële toe-
rismelogo van Aruba onthuld dat nu het plein in het park markeert. Dit plein heet Plaza 
Turismo. Verkeersbureau ATA heeft een fotowedstrijd lopen en mensen kunnen origine-
le foto’s met het logo op Facebook zetten (meer info op Facebook/oficinaditurismo). "



Amigoe 20-03-13: Opening denktank voor internationale expositie! ! !

"ORANJESTAD — Het opzetten van een tijdelijke tentoonstelling over de Amerindiaan-
se erfenis van de Nederlandse Cariben is het doel van de tweedaagse think-tank, waar-
voor verschillende internationale, culturele organisaties en instituten vanochtend bij el-
kaar kwamen in het Archeologisch Museum. Het museum is de gastheer.

 “Wij hebben dit idee al een paar jaar en wij zijn dus heel blij dat het nu echt kan begin-
nen. Denk eraan dat het een paar jaar zal duren voordat zo’n tentoonstelling rond is, er 
moet veel gebeuren op allerlei gebied. Dit is een aftrap, we gaan nu alle ideeën op tafel 
leggen en van daaruit verder. Er zijn een hoop zaken om mee te nemen. Zo zijn er hier 
grote musea aanwezig, zoals bijvoorbeeld die uit Bogota, die een andere opzet zullen 
vereisen dan de kleinere”, laat directeur Arminda Ruiz van het Archeologisch Museum 
aan Amigoe weten.

Culturele diversiteit
De lijst van genodigden voor de denk-tank is zowel indrukwekkend als divers te noe-
men. Dertig vertegenwoordigers steken de koppen bij elkaar om het idee voor deze ex-
hibitie te realiseren. Ze komen uit het Caribisch Gebied, de Verenigde Staten, Neder-
land en Zuid-Amerika. De variatie in vakgebied en kennis is breed, zo zijn er musea, 
archeologische onderzoekscentra, culturele stichtingen, fondsen, overheidsdeparte-
menten op gebied van cultuur, lokale kunstenaars, het archief en de Nationale Biblio-
theek. Deze groep experts van allerlei culturele pluimage verzamelde zich deze ochtend 
samen met de aanwezige pers in het Archeologisch Museum in afwachting van de offi-
ciële opening door de minister van Cultuur, Michelle Winklaar (AVP). Rond tien uur 
sprak de minister haar welkomstwoord uit en haar steun voor dit initiatief. Voor dit pro-
ject is Stichting 1403 in het leven geroepen dat zich als doel stelt de Arubaanse bevol-
king te informeren over de regionaal culturele nalatenschap van haar Amerindiaans ver-
leden. Voor velen is dit nog onbekend en Eduard Dresscher, voorzitter van deze stich-
ting, is dan ook blij de participanten welkom te heten zodat het project van start kan 
gaan.

Zaad voor het project
Lord Cultural Resources is een professionele, culturele planningsorganisatie. Zij zijn in 
de arm genomen om de denk-tank te faciliteren en in de hoedanigheid van Maria Pia-
cente wordt het raamwerk voor en de begeleiding van de bijeenkomst een feit. Na een 
voorstelrondje van de aanwezige deelnemers leidt zij de groep om de eerste stappen 
van de basisdoelstellingen en processen in kaart te brengen. Dit wordt gedaan aan de 
hand van voorbeelden van internationale etnografische tentoonstellingen op dia’s. “We 
gaan nu eerst de big picture schetsen en zullen morgen meer gedetailleerd te werk 
gaan.”

“We hebben nu wel al deze mooie invallen, maar wat is ervan te realiseren? Dat gaan 
wij uiteen zetten en daar gaan wij over debatteren”, schetst Piacente. Zij begint haar be-
toog met de vraag wat er belangrijk is bij het opzetten van een internationale expositie. 
Verschillende trends die nu gebruikt worden komen visueel voorbij in haar presentatie 



aan de groep. “Wij hebben nog geen startconcept, jullie ideeën zijn het zaad voor dit 
project.”

Veelheid aan kennis
Ideeën zijn er voldoende, want de inzet vanuit de groep is groot en er komt een veel-
heid aan reacties die uiteenloopt van praktische zaken, zoals onder andere hoe je de 
bezoeker informeert tot wat eigenlijk de insteek van de tentoonstelling zou moeten zijn. 
Indra Zaandam van Arikok Park stelt bijvoorbeeld dat de focus van het park op de na-
tuur ligt en dat je insteek van wat je wilt laten zien dus kan verschillen. 

Volgens Joost Morsink van het St. Eustatius Center for Archeological Research is het 
ook belangrijk dat er eerst een basis aan informatie gegeven wordt aan de bezoeker. 
Want de basale kennis ontbreekt vaak, zo is zijn ervaring. “Ik denk dat voor de inrichting 
van een tentoonstelling het gebruik maken van levende kunstenaars goed is”, reageert 
Rocio Aranda Alvarado van het Museo del Bario in New York. De feedback van Laura 
van Broekhoven van het Museum Volkenkunde in Leiden is dat het werken met kunste-
naars weliswaar interessant is, maar dat de verantwoordelijkheid ook bij het museum 
zou moeten liggen. Duidelijk is deze ochtend dat het om een introductie gaat waarbij het 
vergaren van ideeën vanuit de expertise van de aanwezige gasten door Piacente uit-
eindelijk begeleidt wordt naar een vastomlijnd plan van aanpak in de toekomst."


